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GEÇEN T l T A N AK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1976 Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, 

Kültür Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Hudut ve Sahiller Sagl'k Genel Müdürlüsü )16 

Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısının bölüm ve mad
deleri onaylanarak tümü aç;k oya sunuldu, oylarm 
a yırımı sonucuna göre tasarının kabul olunduğu bil
dirildi. 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi. 
Eçe Üniversitesi, 
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Ankara Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, 

Çukurova Üniversitesi, 

Diyarbakır Üniversitesi, 

Cumhuriyet Üniversitesi, 

19 Mayıs Üniversitesi, 

Bursa Üniversitesi, 

Fırat Üniversitesi, 

Anadolu Üniversitesi bütçelerinin bölüm ve mad

deleri kabul olundu, tümlerinin gelecek birleşim açık 

oya sunulacağı bildirildi. 

7 . 2 . 1976 O : 1 

7 . 2 . 1976 Cumartesi günü saat 9.30'da topla
nılmak üzere Birleşime 7 . 2 . 1976 saat 05,37'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Başkan 
Başkanvekiü 
Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demirkol 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Naîbantoğlu'nun, Türk - Amerikan Hukukçular Der

neğine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/5C4) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (Bütçe ve Plan 
Komisyonuna) (Müddet : 20 gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTÎPLER : Ekrem Kabay (Burdur), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum.. 

III. — GÖRÜŞE 

X I . — Î976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt- i 
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/363 ı 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (1) 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/387; Cumhuriyet Se
natosu : 1(391) (S. Sayısı : 539) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 1976 yılı | 
Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon hazır. 
Bakanlık hazır. 

Grupları achna söz isteyen sayın üyeleri bilgileri- i 
nize sunuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Beliğ Beler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hasan I 
Fehmi Güneş. 

Adalet Partisi Grupu adına buyurun Sayın Beliğ [ 
Beler. 

A. P. GRUPU ADINA BELİĞ BELER (İzmir) i 
— Saym Başkan, Qımhurİ3ret Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle, Adalet Partisi Grupu 
adına düşüncelerimizi ifade etmeye çalışacağız. 

Talebelik hayatında, istanbul Üniversitesi Talebe 
Birliği Başkanvekiiliğinde bulunmuş, sporun ta için
den gelmiş eski bir millî sporcu arkadasınız olarak, 
imkânlarımızı ve veremediklerimizi, bunun yanında | 
sıkıntılarınım çok yakından bilmekteyiz. < 

(1) 515 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

JLEN İŞLER 

I Türk sporunun kalkınması ve muasır bir seviye-
I ye ulaşması hepimizin yürekten arzuladığı bir husus

tur. 
Bir çok kereler bu kürsüden tenkitler yaparak da

ha iyiye gitmenin yolları üzerinde önerilerde bulun
duk. Maalesef bunların çoğu yerine getirilmediği için
dir ki, sporda istediğimiz hedefe yaklaşmak imkânına 
sahip olamadık. 

Gençlik davalarımıza ve spor idlerimize politika
nın kanştınimamasma inanmış ve bu prensibe bugü-

j ne kadar sadık kalmış bir kimse olarak, yapılması 
icabeden hususları, nedenleriyle birlikte tekrar alâka
lılara duyurmaya çalışacağız. 

Gençlik ve spor muhiti öyle bir topluluktur ki, 
S gençliğin ve bu camianın sorunlarını kavrayabilmek 

için onların arasında bulunmuş, kulüp formalarını 
giyip ıslatmış ve idarecilik yapmak suretiyle de za-

t man zaman gençliğin heyecanını paylaşmış olmak da 
en azından lüzumlu bir husustur. Bütün bunlara rağ
men halen vazife başında bulunan Bakan arkada:-ı-

[ rmzm iyi niyetine inanmış olduğumuzu da tespitte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Saym Başkan; 
Fırsat düştükçe her zaman açıkça ifade ettiğimiz 

gibi, spor işlerimizin idaresi arzu edilen randımanı 
maalesef verememektedir. 

Gençlik sorunlarına eğilmek, onlara hizmet et
mek, sporda hamle yapılmak isteniyorsa, güzel, he
yecanlı konuşmalarla bunun mümkün olamayacağını, 
süratle icraate girişilmesinin şart olduğunu bilenler
deniz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Medisi-

] ne sunduğumuz ve uzun zamandan beri bekletilen 
! iki. kanun teklifimizin; Türkiye Spor Genel Müdür-
| îüğü ve Spor - Loto Kanun tekliflerimizin kanunlaş

ması içm Sayın Bakanın ve sorumlu kişilerin vakit 
kaybedilmeden harekete geçmelerini ve bizlere yar
dımcı olmalarını Tüı-k sporu ve gençliği adına ken-

j dilerinden bekliyoruz. 
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Bugüne kadar vazife almış sayın bakanların, Mil
let kürsüsünden iki kanun teklifimiz hakkında sarf 
etmiş oldukları müspet beyanlarını burada tekrarla
yarak kıymetli vakitlerinizi israf edecek değiliz. 

Türk sporunun milletçe özlenen seviyeye çıkarıl
ması hepimizin müşterek arzusudur. Bundan dola
yıdır ki, Türkiye Spor Genel Müdürlüğü ve Spor -
Loto Kanun tekliflerimizin biran evvel çıkmasını 
bekliyoruz. 

İnandığımız tek şey, artık eskimiş, tatbik imkânını 
kaybetmiş olan Teşkilât Kanununun değiştirilmesiyle 
sporda bir aşamanın mümkün olabileceğidir. Spor 
teşkilâtını yürütmekle görevli bakanlarımızın hemen 
hepsi; mevcut 3530 sayılı Kanunun yetersizliğini Se
nato ve Millet Meclisi kürsülerinde belirtmişler ve 
yeni bir Teşkilât Kanunu hazırlandığını ifade etmiş
lerdir. Ama, bu Teşkilât Kanunu şimdiye kadar bir 
türlü tasarı haline getirilememiştir. Daima bilinme
yen kuvvetler spor işlerini idare eden, çarkı döndü
ren sihirli kuvvetler, bir noktada ve en son noktada 
bu kanunu engellemesini bilmişlerdir. 

Oldukça eski bir spor yazarı olarak senelerden 
beri yazdık, alâkalıları uyarmak için yorulmadan 
konuştuk, fakat bu bilinmeyen kuvvetlerin tesirini 
maalesef yok edemedik. 

Artık Türk sporunun daha fazla beklemeye ta
hammülü kalmamıştır. Bunu kendi içinde hisseden 
bir kimse olarak bu kanun teklifini Meclislere getir
miş bulunuyoruz. Bir şey vermediğimiz müddetçe, 
bir şey istemeye hakkımız olamayacağını da bilmeli
yiz. Genç ve dinamik Gençlik ve Spor Bakanı arka
daşımızın da bu gerçekleri; şimdiye kadar geç kalın
mış olmasına rağmen pek yakında anlayacağına ve 
gerekeni yapacağına hiç şüphe etmiyoruz. 

Biz istiyoruz ki, Türk sporunun idaresi bundan 
sonra spordan anlayan hakiki otoritelerin uhdesine 
verilmiş olsun. 

Türkiye Spor Genel Müdürlüğü Kanun teklifimi
zin kanunlaşmasının, yeni bir teşkilât kanununun 
Türk sporuna büyük katkıda bulunacağına inanıyo
ruz. 

İkinci kanun teklifimiz olan Spor - Loto da, esef
le ifade etmek isteriz ki, «Biz yapacağız, siz yapama
yacaksınız» düşüncesi ve maalesef particilik mülâha
zası yle o zamanın Cumhuriyet Halk Partili Sayın 
Bakanının yanlış tutumu neticesinde, komisyonlardan 
çıkarılamadı. 

Bilâhara Ecevit Hükümeti ortaklarının hazırla
nan tasarıya imza koymamaları da bizim teklifimiz-
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le. birlikte kanun tasarısının.-konuşulmasını ve çıkma
sını engellemiştir. Bu mevzuda fazla izahat vererek 
bazı arkadaşlarımızı kırmak istemiyoruz. 

Yüz binlerce yüksek öğrenim gençliğinin burs, 
kredi ve yurt ihtiyacı yanında, spor yapma ve boş 
zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarının da bulun
duğundan şüphe yoktur. Bunun yanında çok kişinin 
spor yapabilme; yani sporun kitleye maledilmesi im
kânlarının il, ilçe hatta köylere kadar yaygın hale 
getirilmesi de halli gereken sorunlardan biri, belki de 
en mühimidir. 

Açıkça ifade - etmek isteriz ki, Türk sporuna tah
sis edilen bütçe yetersizdir. Bütün dünyada spor teş
kilâtları kendilerine mahsus gelir kaynaklarının yar-
dımıyle faaliyetlerini asrın icaplarına uydurmak im
kânı bulmuşlardır. Sırf bu gaye ile kurulmuş olan 
Spor - Toto Teşkilâtının gelirleri ise, .artık kendi mas
raflarını karşılayamayacak bir hale gelmiştir. 

1960 yılında faaliyete başlayan Spor - Toto Teş
kilâtının bugüne kadar 744 milyon 390 bin TL. sini 
Türk sporunun emrine verdiğini görmekteyiz. 15 yıl
lık çalışmanın karşılığı olan bu meblâğın senelere tak
simi sonunda, ortalama olarak yılda 31 milyon lira
nın Türk sporunun geliri olarak gözüktüğünü sapta
rız. 

Spor, bir milletin en büyük ve paha biçilmez propa
ganda vasıtası olduğuna göre, bu meblâğın yeterlili
ğinden bahsetmek de mümkün olamaz. Buna inzi
mam eden Hazine yardımlanyle birlikte mütalaa et
sek bile yetersizlik açıkça ortadadır. Nitekim 1976 
yılı Bütçesi de, 1975 yılı Bütçesi düzeyinde tutulmuş
tur. Halbuki Spor - Toto gelirleri gün geçtikçe azal
maktadır. 1975 yılı Mart ayından bu yana ancak, 
16 milyon 430 bin TL. nın Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün bütçesine intikal ettiği tespit edilmiş
tir. Bu miktarın kifayetsizliği ise kabili münakaşa bile 
değildir. O halde, istemeden evvel vermek, imkânlar 
hazırlamak ve sonra da bunlara rağmen başarı gös
termeyenler olursa onların yakasına yapışmak gere
kir. 

Spor - Toto Teşkilâtının sabit giderleri devam et
tikçe ve haîca toplu sözleşmeler sebebiyle gün geçtik
çe arttıkça ve oynayanların adedi azaldıkça, Spor -
Toto batmaya mehkûmdur. Zira, kazananın eline ge
çecek cazip bir para artık ortadan kalkmıştır. Bu teh
like bugün meydana çıkmış değildir. Kuruluştan bu 
yana bilinen, beklenen bir neticedir. Günlerin Türk 
sporunun aleyhine işlediğinin tarafımızdan müşahade 
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edilmesi üzerine derhal bir Spor - Loto Kanun tekli
fini Yüce Meclislere sunduk. Bu teklifimiz, uzun za
man ilgili Bakanın Hükümet tasarısıyle birleştirilmek 
üzere müddet istemesi yüzünden maalesef kanunlaşa-
madı. 

Sayın Başkan; 
Türk sporuna dikkatle eğilmek, onun sorunlarını 

gerçekçi ve tarafsız bir gözle görmek ve hal çareleri
ni aramak gerekir. Durum acele tedbir alınmasını 
gerektirecek bir hale gelmiştir, iktisadî imkânlarımı
zın elvermediği meblâğları Türk sporuna kazandır
mak için en geçerli ve âcil çare, Spor - Loto'nun ger
çekleşmesini sağlayacak teklifimizin süratle kanunlaş-
masıdır. Buna bütün kalbimizle yardımcı olacağımızı 
buradan belirtmek bizim için zevkli bir vazifedir. 

Muasır memleketlerin spor - toto ile birlikte yü
rüttüğü ve hemen her ülkede uyguladığı spor - loto, 
aynı zamanda genel bütçenin yüklerini de azaltacak 
ve bunun yanında spor işlerinin daha iyi yürümesin
de ve bilhassa gelir kaynaklarından mahrum amatör 
sporlara büyük destek olacaktır. 

Sporu bir propaganda vesilesi addeden ve bunda 
büyük faydalar gören dünya anlayışına ayak uydura
bilmenin tek ve çıkar yolu; spora daha fazla gelir 
sağlamakla mümkündür. Piyangoların çekildiği, at 
yarışlarının yapıldığı, kulüp ve kahvelerde iskambil 
kâğıtlarının ve benzeri talih oyunlarının serbestçe oy
nandığı bir memlekette spor - totonun yanında, spor -
lotonun da yeralmasının ileri sürüldüğü gibi bir mah
sur teşkil edemeyeceğinin takdirini; Sayın Başkan, 
başta siz olmak üzere Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyelerine bırakırım. 

Spor - loto Türk Milletinin spora katkısı yolu
dur. Milletten alınanın yine Millete verilmesi yolu
dur. Uygulanması bütün Avıupa ülkelerinde yapılan 
bir sistemin vakit geçirilmeksizin yurdumuzda da uy
gulanmasının, elde edilecek hâsılatla, memleket spo
runa büyük katkıda bulunacağına ve fayda sağlaya
cağına hiç şüphe etmiyoruz. Buna olan inancımızı, 
Türk sporuna, bilhassa, amatör sporlara yardım et
me isteğimizi, bu kanun teklifini Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunmakla yerine getirdiğimizi sanıyo
ruz. 

Saym Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Sporda ilerlemenin ancak günün koşullarına uy

gun ilmî ve metodik bir çalışma ile mümkün olaca
ğı açıktır. Bu yolları Türk sporuna aşmanın ilk adım
larının bu yıllarda atıldığına memnuniyetle şahit olu
yoruz, 
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Spor akademileri, bilimsel yolda atılan ilk ve ha
yırlı temeller olmuştur. Kuburlarımız da vardır. 
Spor teşkilâtının başında olanlaı m da hatalı tutumla
rı olmuştur. İdaresizlik vardır. Bunların üzerine de 
ehemmiyetle eğilmek, Devletin verdiği paranın en iyi 
ve en olumlu şekilde sarf edilmesine gayret göster
mek gerekir. Bunlar nazariyatla değil, kesin ve açık 
tedbirlerle halledilmelidir. 

Ata sporumuz olan ve yıllarca, «Türk» ismini 
dünyaya duyuran güreş sporunda da bir bilimsel 
hamle yapmanın zamanı da gelmiştir. Bütün bu ger
çeklere rağmen Türkiye'de sporun ilerlemediğini ke
sinlikle iddia etmek de mümkün değildir. Ancak, 
bizler bu ilerlemenin gözle görülür başarılara dönüş
mesi arzu ve emelindeyiz. Bu yolda çaba sarf edil
mesini istemek, Türk Milletinin temsilcileri olarak 
bizlere düşen en tabiî görevdir. 

Türk sporunun altyapı tesislerine, geniş öğretici 
kadrosuna, bilimsel spor tıbbî laboratuvarlarına ihti
yaç vardır. Bu altyapı tesisleri mükemmel bir hale 
getirilmeden, gerekli öğretici kadroları hazırlamadan 
muasır seviyede bir başarının elde edilmesi ancak te
sadüflere bağlı kalır. Bütün gayretler bunların biran 
önce yurt sathında tamamlanması noktasına tevcih 
edilmelidir. 

Bütçe Karma Komisyonunda yaptığımız ve ce
vaplarını alamadığımız konuşmada, alâkalılar tara
fından üzerinde, ciddiyetle durulması icabeden hu
susları senelerden beri bıkıp, usanmadan ve yorulma
dan tekrarlar dururuz. Yine de tekrarlamayı vazife 
biliyoruz. 

1. — Spor işlerimize yeni bir ruh ve zihniyet geti
rebilmek için Türkiye Spor Genel Müdürlüğü kanun 
teklifimiz süratle kanunlaştırılmalıdır. 

Yeni bir Teşkilât Kanununa zaruret vardır. 
2. —: Spor faaliyetlerine, bilhassa amatör sporla

ra ve tesis yapımına, gençlik sorunlarına büyük des
tek olacak, geliri artıracak bir kanun olan ve iflâs 
halindeki (arkadaşlar, bu kelimeyi üzerine bilhassa 
basa basa tekrarlıyorum); iflâs halindeki Spor - To
toyu kurtaracak Spor - Loto Kanun teklifimizin bi
ran evvel çıkarılması için, Gençlik ve Spor Bakan
lığı beyanatları bir yana bırakarak, başta Sayın Ba
kan olmak üzere büyük bir gayret içerisine behema-
hal girmelidir. 

3. — Ülkemizde amatör sporların daha yaygın 
ve daha belirgin hale getirilmesi için, kulüplerimizin 
5 branşta faaliyet göstermelerinin takibiyle, buna uy
mayan kulüplerin kapatılması işlemi yakinen takip 
edilmelidir. 
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4. — Federasyonla ve bilhassa başkanları seçimle 
işbaşına getirilmelidir. Hâlâ mevcut kadrolar lüzumlu 
bir revizyona tabi tutulmalıdır. 

5. — Amatör sporumuzun ve dolayısıyle sporu
muzun bugünkü seviyesinden ve geri kalmışlığından 
kurtulabilmesi için, bölgelerde fahriyen hizmet gören 
her branşa ait ajanların ücretli oirer personel haline 
getirilmeleri zorunlu bulunmaktadır 

Fahrî hizmetlerle bu görevlerin yürütülmesi bu
gün artık mümkün olamamaktadır, 

6. — Bölgelerimizde spor faaliyetleri yalnız fede
rasyonların yapılmasını zorunlu ilân ettiği faaliyetle
rin yanında, bölgelerin ve kendilerine yakın bölgeler 
arasında ikili yarışmalaı yapabilmeleri bu faaliyetle
rinin finansmanları için bölge bütçelerine yeteri ka
dar ödenek konması şarttır. 

7. — Son yıllarda uygulanan ve bölgelerimizi 
yönetmelikler dışında işlem yapmaya sevk eden ama
tör sporculara yapılan ve ayda 1 200 TL. lık «Gıda 
yardımı» konusunun esasa bağlanarak faydalı hale 
getirilmesi lâzımdır. Aksi halde bugünkü şekliyle bu 
yardımın yapılması sporcudan çok, ailesinin ve dos
tunun faydalandığı bir yardımdan ileri gidememekte-
dir. Gıda yardımının doğrudan doğruya hak eden 
sporcuya yapılması için gerekli değişiklikler süratle 
neticelendirilmelidir. 

8. — Bugün 67 bölgemizde uygulanan gerek iş
letmeler, gerek muhasebe ve gerekse müsabaka yer
lerine serbest giriş yönetmeliklerinde lüzumlu tadilât 
ve değişiklikler yapılarak, uygulamaların bütün böl
gelerde aynı olmasının sağlanması mutlaka temin 
edilmelidir. 

9. — Bölgelerin tesis sorunları Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü tarafından masa başında alınan 
kararlarla değil, teknik elemanların tesis yapılacak 
yerlerde yapacakları incelemelerle halledilmelidir. Bu 
suretle de yatırımların politik düşüncelerden uzak ve 
daha adaletli, sıhhatli olması sağlanmalıdır. 

10. — Bugün bütün dünya ülkeleri her branşta 
tüm sporcuların millî ve temsilî yaramalarda tek tip 
kıyafet ile iştirak ettirmektedirler. Bu uygulama biz
de maalesef 21 federasyonda ayrı renk ve tipte yapıl
maktadır. Bunun önüne geçilmesi ve sporcularımızın 
millî ve temsilî karşılaşmalarda yurt içi ve yurt dı
şında tek tip kıyafetle bizleri temsil etmeleri için ge
rekli tedbirler alınmalıdır. Bunun için de yeni bir 
spor malzemesi sanayisi düşünülmesinin artık zamanı 
gelmiştir. 

11. — Muayyen bir seviyeye gelemeyen, varlık 
3österemeyen spor branşlarında haricî turistik gezi
lere mani olunmalıdır. 

12. — Amatör sporlara ve amatör kulüplere hiç 
bir yardım yapılamamaktadır. Yalnız lafla amatör 
spor edebiyatının yapıldığı bir memlekette bunun 
izahatı da mümkün değildir. Gereken kanun değişik-^ 
likleri süratle Yüce Meclislere getirilmelidir. 

13. — Yabancı antrenörlerden ziyade yerli antre
nör mevzularına da büyük önem verilmelidir. Kurs
lar açılmalı; muvaffak olmuş yerli antrenörler ya
bancı memleketlere gönderilerek, oralarda çalışmala
ra devam etmeleri sağlanmalıdır. 

14. — «Türk gibi kuvvetli» sözünü bütün dün
yaya kabul ettiren güreşimizin, eski itibarlı seviyeye 
getirilmesi için, bu camiadaki kırgınlıklar süratle gi
derilmeli ve muvaffak olmuş güreşçilerimizin ve 
antrenörlerimizin istikballeri garanti altına alınmalı
dır. 

15. — Millî Futbol takımımızın ve diğer spor 
branşlarının bize uygun düşen sistem meseleleri mu
hakkak surette halledilmelidir. 

Sistem tespit edildikten sonra da, kulüplerin geti
recekleri ecnebi antrenörler de, bu sisteme uyacak 
memleketlerden seçilmelidir. 

16. — Açılmakta olan Spor Akademilerinin fay
dasına eskiden beri inanmış bir kimse olarak, bunun 
tahakkukuna büyük gayret sarf eden Sayın Bakana 
ve mesai arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

Temennimiz, spor akademilerinin bundan sonra 
Anadolu'ya kaydırılması ve açılmış olanlarının da 
eksikliklerinin süratle giderilmesi ve teşkilât kanun
larının biran evvel çıkarılmasıdır. 

17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Maa
rif ve üniversitelerle işbirliği yapması şarttır. Koordi-
le bir çalışma düzenlenmelidir. 

18. — Amatör ve profesyonel kulüplerin bir çok
larının başlarında bulunan kıymetli başkan ve idare
ciler, sporsever ve memleketsever insanlar olarak, bü
yük maddî ve manevî fedakârlıklarla gençliğe ve 
Türk sporuna hizmet etmektedirler. 

Kendilerine gördükleri bu hayırlı hizmetlerinden 
dolayı millet kürsüsünden ayrı ayrı teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Bazı kulüp idarecilerini «Vergi kaçakçıları» töh
meti altında bulundurmak, Türk sporuna faydadan 
ziyade büyük zarar getireceği de asla hatırdan çıka
rılmamalıdır, 
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19. — Güç şartlar içerisinde tahsillerine devam 
etmek mecburiyetinde olan gençlerimizin, yalnız spor 
mevzuları ile değil, aynı önemle diğer sorunları da 
ele alınmalıdır. 

Gençlik davalarında ve sorunlarında hiç bir su
rette politika yapılmamak. Bütün partiler gençlerin 
yakalarından ellerini çekmelidirler. 

Yurt ve burs mevzuları yeni baltan ve günümü
zün zor şartlarına göre ayarlanmalıdır. Bunda mec
buriyet vardır. 

20. — Eskiden beri-inancımız şudur ki, Türk fut
bolunun kalkınması için az masraflı semt sahalarının 
çoğaltılması yoluna gidilmelidir. 

Futbolda söz sahibi olmuş Avrupa memleketle
rinin bir çoğu selâmeti ucuza mal ettikleri bu semt sa
halarının adedini fazlalaştırmakta bulmuşlardır. 

21. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü sadece 
müsabaka organize eden bir teşekkül hüviyetinden 
kurtarılmalıdır. 

Sözlerimize son verirken, çok mühim gördüğü
müz bir hususa da değinmeden geçemeyeceğiz. 

30 seneden fazla faal sporcu ve idareci olarak 
Türk sporuna karınca kararınca hizmet etmeye çalış
tık. 

Açıkça ifade etmek isterim ki, nereden gelirse 
gelsin, spora politika karıştırılması hiç bir zaman 
mümkün olamamıştır. Eğer bu mümkün olsaydı bu
nu ben yapardım. 

Spor muhiti öyle müttehid bir topluluktur ki, po
litika yapanı aralarında barındırmazlar ve buna esa
sen imkân da vermezler. 

Bir türlü inanmak istemediğimiz ve fakat mesul 
kulüp idarecilerinin yaptıkları beyanlara göre, 40 yıl
lık mazisi bulunan ve bugüne kadar belediyeye sem
bolik kiralar ödeyerek Türk sporuna büyük katkıda 
bulunan Tenis - Eskrim • Dağcılık ve Yelken kulüp
lerinin, mutlu azınlığa hizmet ettikleri gerekçesi ile 
îstanbul Belediye Başkanı tarafından kapatılmak is
tenmesi, hangi partiye mensup olursa olsun bütün 
spor muhiti tarafından hayret ve teessürle karşılan
mıştır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 33 ncü fıkrası «Halk için kütüphane ve okuma 
salonları açmak, belediye bahçeleri, fidanlıklar, ço
cuk bahçeleri, oyun ve spor yeıleri yapmak...» 

Yine aynı maddenin 54 ncü fıkrası da; 

«Gençler için mahallî ihtiyacı ile mütenasip 
stadyumlar tesis etmek ve işletmek...» der. 

Bu durum muvacehesinde, İstanbul Belediyesinin 
elinde bir çok uygun yeri olduğu halde, spor tesisi, 
oyun yeri yapmazken, 40 senelik mazisi bulunan, 
Devletten yardım görmeksizin kendi azalarının mad
dî ve manevî yardımları ile ayakta durabilen ve Türk 
sporuna büyük katkıda bulunan, millî şampiyonlar 
yetiştiren, bunlardan hali vakti iyi olmayan fakat 
spora müstaid olan gençlerin ortaokuldan itibaren 
bütün masraflarını karşılamak suretiyle lise ve üni
versite tahsillerini ikmal ettiren ve hatta Avrupa 
memleketlerine kadar yollayarak birer iş sahibi, ma
kam sahibi olmalarını gerçekleştiren, aynı zamanda 
bugüne kadar yüzlerce beynelmilel haricî temasları 
kendi sahalarında ve dış memleketlerde tertipleyen, 
dünya spor piyasasında isim yapmış kulüpleri, azın
lığı mutlu kılıyorlar gerekçesi ile ortadan kaldırma 
teşebbüsleri, Türk sporuna karşı girişilen haksız bir 
davranıştır. Açıkçası, spora karşı girişilen bir katliam, 
bir cinayettir. 

Bir belediye başkanının böyle bir harekete teves
sül etmesi dünyanın hiçbir yerinde görülmüş değil
dir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Hangi partiye mensup olursa olsun, spora ve genç
lik davalarına gönül vermiş, politik ve ideolojik dü
şüncelerden uzak sayın senatörlere ve Sayın Gençlik 
ve Spor Bakanı kardeşimize sesleniyorum: 

Faaliyetleri bakımından Türk sporuna katkıda 
bulunan, sadece azalarına değil, dışarıdan müracaat 
eden kabiliyetli bütün gençlere (Talebe olduğum za
manlarda bana aynen yaapıldığı için) 40 seneye ya
kın bir zamandan beri kapılarını açarak, kıymetli 
antrenörler nezaretinde bir kuruş dahi almaksızın ge
ce gündüz çalıştıran, lüzumlu her türlü malzemeyi 
bedava veren, yüzlerce genci yetiştirerek millî for
mayı giymeye hak kazandıran, okuyamayacak du
rumda olanların tahsillerini de ikmal ettirerek birer 
iş sahibi olmalarını temin eden kulüplerimizi, şu veya 
bu sebeplerle, bilerek veya bilmeyerek kapatmak is
teyenlerin karşısına hep birlikte çıkalım; «Bunu yap
mazsanız, Türk sporuna yararlı olmanıza müsaade 
etmiyoruz.» diyerek, gerekli çareleri ve icabederse 
de yeni bütçe imkânlarını hep birlikte getirelim. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin memlekete, 
gençliğe ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Saygılarımla. (A P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Ha

san Fehmi Güneş. 
Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hükümeti oluşturan 

en yeni, en genç bakanlıklardan biridir. 3 Kasım 
1969 tarihinde kurulmuş bulunan Bakanlığın henüz 
6 yıllık bir geçmişi vardır. Kuruluş Yasası çıkarıl
madan kurulan ve bugüne kadar da bu durumda iş
letilen Bakanlığın kuruluş olayı ve kuruluş gereği tar
tışılabilir bir konudur. 

Kuşku yok ki, yeni bir bakanlık yeni bazı gerek
sinmelerin önem ve öncelik kazanmasıyie kurulur ve 
kurulmalıdır da. Gereksinmenin yeni kurulacak bir 
bakanlık düzeyinde büyük bir organizasyonla ele 
alınması o konunun öneminin kanıtı olmak gerekir. 

1962 yılında Bakanlar Kurulunun kararıyle Tür
kiye Ortadoğu Amme İdaresinin yönetiminde, mer
kezî hükümet örgütünü inceleyen bir çalışma yapıl
mıştır. Merkezî hükümette görevlerin dağılışını, bu 
dağılışın hizmetlerin verimli biçimde yerine getirme
yi sağlayıp, sağlamadığını, hangi bakanlıkların hangi 
görevlerle yükümlü olduğunu, nasıl olması gerektiği
ni, bu yaklaşımla hangi bakanlıkların kaldırılmasının 
ve ne gibi yeni bakanlıklar kurulmasının zorunlu gö
rüldüğü bilimsel bir araştırmayla saptanmıştır. Ka
muoyunda, «Mehtap Raporu» olarak anılan bu araş
tırmada bakanlık temsilcileri, yüksek yöneticiler ve 
araştırmacılar da görev aldılar. Hatta Sayın Süley
man Demirel de bu projenin araştırma grupunda, 
yönetim kurulunda görev almıştır. 

Sözünü ettiğimiz raporda, bazı bakanlıkların kal
dırılması ve bazı yeni bakanlıkların kurulması görev
lerin de buna göre yeniden dağıtılıp etkinlik sağlan
ması önerilmişti. Bu öneriler arasında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı kurulmasından söz edilmemiştir. 

Buradan şu sonuca ulaşıyoruz ki, bu Bakanlığın 
kurulması kararı bilimsel bir temele dayanmamakta; 
politik bir nedene dayalı bulunmaktadır. Bilimsel ni
telikteki «Mehtap Raporu» nu politik bir yeğlemey
le kenara atmanın gerekçesini anlamak güçtür. An
cak, «Mehtap Rapora» nu savunmak ve bu konuda 
haklı bir gerekçe arayıp bulabilmek, bizden çok ve 
bizden önce bu rapora emek verip, imza atmış olan 
Sayın Demirel'e düşer. 

Sayın senatörler; 

Toplumsal bir sorun hissedildiğinde ve çare aran
dığında, bakanlık kurarak sorunu bu düzeyde ele al

mak, böylece çözüm bulunabileceğini sanmak, bizde 
çok görülen ve çok kere sakat bir yaklaşım biçimi
dir. • 

Sorunların çözüm şansıyle, sorunları ele alan or
ganizasyonların büyüklüğü arasında bir korelasyon 
(correlation) yoktur. Hatta bazı sorunlar, sebep - so
nuç ilişkisi içerisinde oldukları başka sorunların çö-
zümlenmesiyle sorun olmaktan da çıkacak nitelikte
dir. Örneğin; işsizlik sorunu Türkiye'de bugün birinci 
derecede bir problemdir. Ekonomik düzeyde bir ge
lişme olmadan, «Bir bakanlık kurarsak işi hallederiz, 
herkez iş sahibi olur» demek akıllıca bir öneri değil
dir. 

Şunu demek istiyoruz ki, Türkiye'nin gençlik ve 
spor sorunlarının çözümlenmesi için, spor düzeyinin 
yükseltilmesi için çözüm yolunun bakanlık kurmak 
olduğunu sanmak son derece şüpheli bir varsayımdır. 
Bir adım dana ileri giderek, bir güreş Bakanlığı ku
rarsak, tüm cihan pehlivanlarını yener, Dünya şam
piyonu oluruz, sanmak dogmatik bir hayal olur. 1948 
Olimpiyatlarında Dünya şampiyonu olurken organi
zasyon bakımından bugünkünden çok geri idik. Me
selâ; bir Spor Bakanlığımız yoktu. Şimdi Spor Ba
kanlığımız var, ama şampiyonluğumuz yok. Demek 
ki, bu arada bir korelasyon bulunmuyor. Düşünme
ye değer bir çelişki değil mi? 

Toplumumuzun sorunlarının bir envanteri çıkarı
lır ve önem sırasına konulursa, Bakanlık düzeyinde 
ele almaya değer sırada sporun bulunabileceğini san
mıyoruz. Kalkınma açısından, yoksulluk açısından, 
geri kalmışlıktan kurtulmak açısından spordan çok 
önce gelen ciddî sorunlarımız vardır. 

Söz buraya gelmişken, biı noktayı özenle vurgu
lamak gerek. Gençlik sorunları ülkemizin gerçekten 
birinci sırada önemli sorunlarındandır. Ancak, Ba
kanlığın ismine aldanmamak gerekir. Bakanlığın genç
likle ilgisi pratikte isminin başında bu sözcüğün bu
lunmasından ileri gidememiştir. Bunun açıklaması
nı ileride yapacağım. Bu evreds sadece vurgulayıp, 
Bakanlığı bir Spor Bakanlığı olarak değerlendirdi
ğimizi, yargılamamızı bu çerçeve içinde yaptığımızı 
sunmak ve peşin yanılgıları önlemek istiyorum. Ger
çekten Bakanlık gençlik sorunları ile ciddî ve pratik 
değeri olan bir biçimde iîgilenememiştir. Belki gözü 
yemediğinden onu geri plana itmiş ve daha kolay 
olanla daha gösterişli olanla; yani sporla ilgilenmeyi 
yeğlemiştir. Spor tesisleriyle, spor malzemeleriyle il
gilenen bir kuruluş niteliğinde organize olmuştur. 
Gençlikle ilgili organları gelişememiş, güdük bırakıl-

— 9 — 
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mıştır. Somut olarak iddiayı yere indirip koymak 
gerekirse şuna dikkatinizi çekmek istiyorum; Bakan
lığın bünyesinde gençlik sorunlarını hızla çözümle
mek ve bu konuda araştırmalar yapmak amacıyîe 
«Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü» adı altında 
bir ünite vardır ve Genel Müdürlük kurulduğundan 
bu yana gençlik sorunlarıyle ilgili olan tek bir araş
tırmayı dahi yapamamıştır. Hızlı çözümlemek bu ol
masa gerekir... 

Bakanlığın gençlik sorunlarından uzak, spora yö
nelik olduğunu böylece saptadıktan sonra, kuruluş 
tartışmasını bir süre daha sürdürmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Sporda ilerlemiş ülkeler, bu duruma bakanlık ku

rarak ulaşmamışlardır. Bütün vatandaşları beden eği
timi yapan, sporu günlük yaşantısına sokan milletlere 
yakından baktığımızda, bu toplumların ekonomik 
sorunlarını çözmede de ileri gitmiş, kalkınma yönün
de yol almış, sanayi kültürüne ulanmış olduklarını 
görürüz. Kuşku yoktur ki, toplumların ulaştıkları 
kültür aşaması ve ekonomik düzey, diğer yetenek ve 
niteliklerine de yansıyıp biçim verir. Gelişmiş eko
nomiye ulaşmış, sanayi toplumu haline gelmiş millet
lerin diğer kurumları da bu sebep - sonuç etkileşimi 
içinde gelişir, fakat ekonomisi geri, sporu ileri ülke 
olmaz. Açlık sorununu halledenıemiş, sağlık sorunu
nu çözümîeyememiş, yeterli gıda almaktan yoksun 
insanlardan oluşan toplumları dünyanın en modern 
malzeme ve yöntemlerle, en yetenekli antrenörlerle 
spor yaptırsanız bile, bunun fantazi olması bir yana 
orada spor düzeyini yükseltemezsiniz. Bazen tarım 
kültüründeki geleneksel toplumlardan dünya şampi
yonları çıktığı doğrudur. Örneğin, Habeşistanlı bir 
atlet hüda-i nabit misali herkesi geride bırakır, ama 
o başarı o toplumun spor düzeyinin göstergesi değil
dir, müstesna bir kişisel olaydır, o kadar... 

Aslında altyapıyı oluşturan ekonomik düzey top
lumun bütün üst yapı kurumlarına da yansır. Eko
nomisi cılız ülkenin idaresi de, adliyesi de, eğitimi 
de. parlamentosu da, sporu da bu düzeydedir. Yok
sul bir ülkenin idaresinin, adliyesinin, eğitiminin, par
lamentosunun mükemmel olduğu, kusursuz işlediği 
görülmemiştir. Geri kalmış ülke bütün kuruluşlarıyle 
geri kalmıştır. Ekonomimizin bugünkü bozuk ve sağ
lıksız düzeyinin yansıması sonucu bürokrasiden şi
kâyetçiyiz, polisten şikâyetçiyiz, mahkemeden şikâ
yetçiyiz, rüşvetten şikâyetçiyiz, yine bunun sonucu
dur ki; bu geri kalmışlığımızın sonucudur ki, biz 
parlamentoda küfürleşir, birbirimizi yaralarız, genç
lerimiz de sokaklarda birbirine ateş eder... 

Günlük gıdasını alamayan, dağcla balta sallamak
tan, tarlada sapan arkasında koşmaktan, çapa kazıp 
orak biçmekten, tınaz atıp düven sürmekten kavrul
muş Anadolu insanına, Anadolu köyüne basketbol 
sahası yaparsanız bunun lüks olup olmadığı tartışı
lır; ama hiç bir işe yaramayacağı, fonksiyonel olama
yacağı gerçeği tartışılamayacak derecede belirgindir. 

Ziraat teknisyeni olmayan, veterineri bulunma
yan, ebesi, öğretmeni ve de kadrolu imamı olmayan 
köye antrenör ve monitör göndermenin hazırlığı için
desiniz. Okulu ya da yeterli dersliği bulunmayan, 
sağlık ocağı, hayvan sağlık merkezi, modern ürün 
ambarı, soğuk hava deposu olmayan kasabaya spor 
salonu yapmanın gayreti içindesiniz. Bu tutumu poli
tik inatlaşmaları bir yana bırakıp kalkınmamızın ge
rekleri bakımından, halkımızın öz bekleyişleri bakı
mından açık kalple tartışmalıyız. 

Tarihe bakıyoruz, güreşi biz öğretmişiz cihana. 
Futbolu «tepük» adı ile ilk biz oynamışız. Polo, «çö-
ven» denilen eski bir Türk oyunundan kaynaklanmış. 
Binicilik atalanmızın kişiliği olmuş, ama bugün bü
tün bu spor dallarında bizden öğrenenler bizi geride 
bırakmışlar. Çünkü, ekonomik gelişmede de onlardan 
geride kalmışız. Geri kalmışlığın ya da geri bırakıl-
mışlığın bütün ekonomik özelliklerinin çarpıcı düzey
de yaşayan ülkemizde buna rağ'nen sporda ileri ola
mayız. Kitabı baştan okumalıyız, ortadan değil... 

Sayın üyeler; 

Bu aşamada bakanlık yapısının yasal açıdan bir 
analizini yapmak gereği de vardır. İncelendiğinde 
görülmektedir ki, Bakanlık, bir kuruluş yasası çıka
rılmadan kurulmuş ve bugüne kadar bu durum süre
gelmiştir. Bakanlığın kurulması ile esasen mevcut bu
lunan üç kuruluş 4951 sayılı Yasaya göre çıkarılan 
bir kararnameye dayanarak bu Bakanlığa bağlan
mıştır. 6 Şubat 1970 tarihli anılan kararnameye göre, 
o güne kadar 7474 sayılı Yasa ile Başbakanlığa bağlı 
bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 3225 sa
yılı Yasa ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan 
İzcilik Müdürlüğü, 351 sayılı Yasa ile yine Millî Eği
tim Bakanliğma bağlı olan Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Gençlik ve Spor Bakanlığına devre
dilmiştir. Bakanlık bu üniteleri hazır olarak almış, 
daha sonra yeni bazı üniteler oluşturarak bünyesini 
geliştirmiş, zenginleştirmiftir. Sonradan oluşturulan 
üniteler olarak Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünü, Eğitim Genel Müdürlüğünü, Genç
lik Sorunları Genel Müdürlüğünü görüyoruz. 
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Bu oluşumda dikkat çekici yasal bir yanlışlık 
vardır. Kuruluşu takiben Bakanlığa devredilen, üni
telerin bu devir işlemi kanımızca hukuk kuralları hi
yerarşisi bakımından sakat bir işlemdir. Anılan kuru
luşların hangi bakanlığa bağlı olacağı yasa hükümleri 
ile saptanmıştır. Yasa hükmünü kararname ile değiş
tirmek mümkün değildir. Bu işlemi yasa değişikliği 
ile gerçekleştirmek gerekir. Şimdi denebilir mi ki, 
351 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin ikinci fıkrası, ya 
da 3225 sayılı Yasanın l/j maddesi veya 7474 sayılı 
Yasanın bağlantı ile ilgili maddesi tadil edilmiştir? 
Elbette denemez. Anılan yasaların, anılan bağlantı 
maddeleri yasa ile tadil edilmedikçe bu üniteleri 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı sanmak ve böyle 
saymak yasa dışı bir yanılgıdır. Şu anda sözünü et
tiğimiz kuruluşlar yasal bakımdan, hukukî bakımdan 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bulunmamaktadır. 

Hükümetin ve Bakanlığın spor politikasının ne 
olduğu sorumuza bütçe gerekçesinde ve Sayın Baka
nın komisyondaki konuşmasında açık - seçik bir ce
vap bulamadık. Gerekçede amacı belirler görünen 
sloganlar saptadık. Örneğin; «İyi insan, iyi vatandaş 
yetiştirmek», «Seyir sporundan kitle sporuna geçip, 
okul ve halk sporuna ağırlık vermek...» gibi. Bunlar 
son derece soyut ve genel nitelikteki sloganlardır. 
Bütçede planlandığı gibi tesis ve salon yapılarak bun
ların gerçekleştirilmesi mümkün mü? Sadece spor ve 
beden eğitimi ile bu amaçlara varılabilir mi? Halk 
sporuna ağırlık vermek gibi cüsseli bir amaç köye 
yönelmeden, kırsal alanda yaşayan insanla ilgi ve 
ilişki kurmadan, onların yaşantısına sporu sokmadan, 
ihtiyaç listelerinin daha üst sıralarında bulunan bek
leyişlerini karşılamadan realize edilebilir mi? 

Sayın senatörler; 
Sporu önemsemediğimiz sanılmamalıdır. Amacı

mız onu toplumumuzdaki gerçek yerine oturtmaktır. 
Beden eğitimi, spor, daha önceden değindiğimiz gi
bi sanayi toplumunun gerçekten önemli bir sorunu
dur. Sanayi toplumunun insanını günlük çalışması 
sırasında (gelişen iş bölümü, standardizasyon ve ha
reket etütleri sonunda) hep aynı hareketleri yaparak 
çalıkşan bir makine parçası haline gelmiştir. Bir 
başka deyişle makineleşmiştir. Bu tür çalışmanın ve 
bunu bir ömür boyu sürdürmenin beden ve ruh sağ
lığı bakımından olumsuz etki yapacağı, fizyolojik 
dengeyi bozacağı açıktır. Gelişmenin sağlıklı olması 
ve teknolojinin bozduğu bedensel dengenin korun
masının sağlanması, beden eğitimi ve sporla müm
kündür. 

Bu ülkelerde gelişen tıp ve ilâç sanayi sonunda 
doğan seleksiyon işlemez olmuş, doğal olarak yaşa
ma kabiliyetinde bulunmayan kişiler de beden zaaf
larına rağmen, yaşatılır hale gelmiştir. Böyle kişilerin 
doğal cılızlıklarının giderilmesinin yolu da beden eği
timi ve spordur. Açıktır ki, çocuk ölüm oranının 
yüksek olduğu, sağlık ve ilâç güvencesinin bulun-
madığı toplumumuzda doğal seleksiyon işlemektedir. 
Yine açıktır ki, toplumumuzda teknolojinin getirdi
ği fizyolojik denge bozulması sorunları henüz hisse
dilir ağırlıkta değildir. Amma, Türkiye'nin tarım kül
türünden sanayi kültürüne hızlı bir geçiş halinde ol
duğu bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, süreç ta
mamlandığında bedenî dengenin korunması sorunu 
toplumsal gereksinmelerimizin başında yer alacaktır. 

Sayın senatörler; 
Durumu böylece saptadıktan sonra, ulusun spor 

politikasını bu bilimsel verilere uygun biçimde oluş* 
turmak zorundayız. Tarım kültüründen, geleneksel 
ekonomiden sanayi kültürüne yürüyen toplumumuzun 
bu yapısal değişiminin uyumlu bir süreçle gerçekleş
tirilmesi hedef alınmalıdır. Geçiş evresi içinde gide
rek şiddetini artıran bir sorun olması beklenen spor 
konusunda şimdiden hazırlıklı olmak ve gelecek du
rumları önceden karşılayabilmek, onları bir prob
lem haline getirmeden massetmek, böylece sağlıklı 
gelişmeyi, kişilerin sanayi toplumuna uyumlarını gü
vence altına almak spor politikasının özü olmalıdır. 

Bir başka açıdan biz sporu, üretim sorunu olarak 
değerlendiriyoruz. Gerçekten spor ya da beden eği
timi nitelikli emek üretme aracıdır. Spor yapmış, be
den ve ruh gelişmesinde denge ve sağlık kazanmış 
kişi güçlü, becerikli, atılgan, ekip çalışmasına yatkın 
bir kişilik kazanacaktır. Bu yapıdaki kişi aslında top
lum kalkınması bakımından değişme sürecinin içinde 
ve sonunda görev alacak olan nitelikli emekçidir. 
Ulusal spor politikamıza yön verecek bir diğer ana 
temada bu olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Ülkelerin spor düzeyi sahip olduğu tesis ya da sa

lon sayısı ile ölçülemez. Tutalım ki, amaçlanan bin 
salonu hatta daha fazlasını yaptınız; diğer tesisleride 
aynı seviyeye getirdiniz. Yine de diğer faktörleri 
gerçekleştiremeden sporu kalkındırdık diyemezsiniz. 
Resmî rakamlardan anlıyoruz ki, mevcut 104 ya da 
105 spor salonumuzun yararlanma oranı % 17 dir. 
Bu salonların kapasitelerinin c/0 83'ü atıl durumda 
iken, birkaç bintane daha yapmanın spor kalkınması 
bakımından ve de ulusal bakımından anlamı olabi
lir mi? 
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Toplumun spor gelişmesini saptayan göstergeler
den en önemli ve en geçerli olanı spor yapanların 
spor yapması mümkün olanlara makro seviyede, 
millî seviyede oranıdır. Bir diğer gösterge, spor te
sislerinin dengeli biçimde dağılmış olup olmadığı ve 
bu tesislerin tam kapasite ile çalışıp çalışmadığıdır.. 
Bu konuda örneğin Ankara'ya bir göz attığımızda, 
bu ilimizde, rakamlar yanlış değilse, 140 civarında 
spor tesisi görüyoruz. Yine bu ilin gecekondu bölge
lerinde, kenar semtlerinde, kırsal yörelerinde tek bir 
tesis ve oyun bahçesi bulunmadığını da görüyoruz. 
Bu durum, bu toplanma, sporun imtiyaz konusu olup 
olmadığını gerçekten ciddiyetle tartışmak zorunlu
luğunu doğurmaktadır. 

Biz sporu sunduğumuz çerçeve içinde alıyoruz. 
Biz sporu profesyonel açıdan almıyoruz. Biz sporu 
şampiyon yetiştirmek açısından almıyoruz. Biz spo
ra madalya takmak, kupa almak açısından almıyo
ruz. Masraflı ve verimsiz geziler açısından da almı
yoruz. Pianlı bir spor programı uygulamanın doğal 
sonucu olan bu konulara tersten el atmanın sürekli 
bir değeri olmayacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar; 
İzcilik ve boş zamanları değerlendirme çalışma

larına değinmek istiyorum. Bu çalışmaların henüz 
yeterli kapsam kazanmadığı verilen rakamlardan an
laşılmaktadır. Çok sınırlı sayıdaki izci ve gençlik 
kamplarının yaygınlaştırılması., gerçekten olanaksız 
çocuk ve gençlerin yararlandırılmasına özen gösteril
melidir. Bu kamplardan tatil yapmak ve dinlenmek 
imkânları olmayan çırakların, kalfaların, işçi çocuk
larının yararlandırılması uygulamasının geçtiğimiz 
yıl Sayın Bakanın buyruğu ile yapıldığını öğrendik. 
Bunun altında siyasî bir amaç aramadan, spekülatif 
bir tartışmaya da girmeden ilke açısından ele alarak 
uygulamayı takdir ve teşekkürle karşılıyoruz. Bunun 
göstermelik kalmamasını, giderek gelişen bir biçim
de daha çok emekçi ve yoksul çocuk ve genci kap
samına alınmasını diliyoruz. Bakanlığın ilgili ünitesi
nin geliştirilen ve Dünya izcilik örgiitücede ilgi ile 
karşılanan «Tarım kesimi izcilik projesi»nin realize 
edilmesi için Sayın Bakandan aynı ;lgiyi bekliyoruz. 
Keza, kampların üretken nitelik kazanarak gönüllü 
çalışma kampları şeklinde yönlendirilmesini olumlu 
bir öneri olarak sunuyoruz. 

Bu konuda şunu söylemeden geçmek istemiyo
rum. Biz inanıyoruz ki, özgürlükçü demokrasiye yö
nelik içerikteki kamplar çoğaltılmalı ve bu kamplar 
komando kamplarından daha çekici, daha güçlü, da-
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ha örgütlü olmalıdır. Toplumun başına silâhlı belâ 
yetiştiren kampların kaynağı ancak böyle kurtulabi
lir. Gence devlet sahip olmazsa, devlet sahip çıkmaz
sa onun yalnızlığından yararlanan komando örgüt
leri sahip çıkar. 

Gençlik sorunlarına birinci dereceden önem ver
diğimizi belirtmiştik. Yine gençlik sorunlarına Ba
kanlığın ilgili ünitesinin geîişememesi nedeniyle ye
teri genişlikte Bakanlıkça ele alınamadığını açıkla
mıştım. Bu bakımdan «Gençlik olayları» denilen, 
«Silâhlı olaylar» denilen olayların üzerine bu Ba
kanlık Bütçesinde gitmenin gereği olmadığı kanısın
dayız. Zaten bununla Bakanlık ilgiienemez. 

Yükseköğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
durumuna geliyorum. Bu Kurumun isteyen bütün 
yükseköğrenim gencine kredi verebilecek duruma gel
diğini görmek sevindiricidir. Bu aşamadan sonra 
ortaöğrenim gençlerine yönelmek zamanı gelmiştir. 
Yoksul ve olanaksız gençleri ilkokuldan alarak yük
seköğrenim sonuna kadar kredi ile desteklemek hiz
metini bir adım daha ileri götürerek sosyal yararı 
artırmak olacaktır. Ayrıca, başarılı öğrencilere kar
şılıksız kredi ya da burs vererek özendirici bir uygu
lama olanaklarında aranmalıdır. 

• Sayın Bakanın 1974 yılı Bütçe görüşmelerinde 
grup sözcüsü olarak Millet Meclisinde yaptığı konuş -
mayı hatırlatmak isterim. Sayın Bakan o konuşma
sında aynen şöyle demişti: «Bu günkü standartlara 
göre, bu günkü bir yüksek tahsil öğrencisinin ihti
yaçları ile mütenasip olan kredinin asgarî 600 - 750 
lira arasında bulunması gerektiğine inanıyorum..'» 
İki yıl önce söylenen bu sözden sonra fiyatlardaki 
yükselmeler, ihtiyaçlardaki artışlar nazara alınırsa 
kredi rakamının daha yüksek tutulması gerekir. Buna 
rağmen biz bu konuda yeni bir öneride bulunmuyo
ruz. Bakanın önerisine katılıyoruz. Geçen iki yıla 
rağmen kredilerin 750 Türk lirası olmasını bekliyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı olayların bazı yurtlarca palanlandığı, sal

dırganlarını buralarda yuvalandığı, bazı yurtları iş
gal altında tuttukları çok yaygın bir iddiadır. Bu du
rum Bütçenin komisyon görüşmeleri sırasında da 
açıklanmıştır. Bu açıklamaya Sayın Bakan zabıtlara 
geçen şu konuşması ile karşılık vermiştir: 

«Yurtlarımızda hiçbir kanunsuzluğa göz yumma
dık ve yummayız. Yurtlarımızda Türkiye Cumhuri
yetinin temel nizamına, hür rejimine, haysiyetine, 
bölünmezliğine gölge getirecek, birbirini yiyecek ve 
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kıracak şarlara ne zemin hazırladık, ne müsaade et
tik, ne zemin hazırlayacağız, ne de müsaade edece
ğiz. Hiçbir yurdumuz da şu veya bu şekilde «Ko
mando» diye tabir edilen arkadaşlarımızın işgali al
tında bulunmamaktadır..» Sayın Bakan böyle diyor
lar. Diyorlar ki, «Hiçbir yurdumuz komando tabir 
edilen arkadaşlarımızın işgali altında bulunmamakta
dır.», 

Sayın üyeler, 
Şimdi size bazı bilgiler ve bazı rakamlar aktara

cağım. Kuruma bağlı Ankara ve İstanbul'daki bazı 
yurtların 1 Aralık 1975 günündeki durumu şudur: 

Atatürk . Öğrenci Yurdu. Komandoların elinde
dir. 2 016 yataklıdır. 431 kişilik boş yer vardır. 

Cebeci Erkek Yurdu: Solcuların elindedir. 426 
yataklıdır. 16 boş yer vardır. 

Cumhuriyet Yurdu. Solcu gençlerin elindedir. 
264- yataklıdır. 34 boş yer vardır. 

Yıldırım Beyazıt Yurdu: Komandoların elinde
dir. 824 yataklıdır. 524 kişilik boş yer vardır. 

istanbul Bahçeköy Yurdu: Komandoların elinde
dir. 429 yataklıdır. Bunun 316'sı boştur. 

İstanbul Edirnekapı Yurdu: Komandoların elin
dedir. 824 yataklıdır. Bu 824 yataktan 609'u boştur. 

Bu rakamların doğruluğuna yürekten inanmasay-
dım, buraya getirip söylemezdim. Bu rakamlarda 
yanılıyorsam bana ikaz etsinler, kendimi yalancı ilân 
edeceğim. 

Şimdi Sayın arkadaşlar, 824 yataktan 609'u boş 
olursa buna işgal denmez mi?.. Hepimize her gün 
seçmenlerimizden çocukları için yurt talebi gelirken, 
binlerce öğrenci yurtlarda kendilerini güvenlik için
de hissedemediklerinden, yurtlara alınamadıkların
dan çatı katlarında, bodrum dairelerinde, gecekondu
larda, bekâr odalarında sağlıksız koşullar içinde ba
rınmaya çalışırken yurtlarda bu kadar ! o ş yatağı 
elinde tutmaya gücü yeten, idareye rağn -n bunlara 
kimseyi alamayan işleme işgalden başka bir isim bu
lunabilir mi?... 

Önüme gelen bir notu da ilgisi nedeniyle sunmak 
istiyorum; Elâzığ Yurdu: 950 kişilik, 150 komando
nun elinde, 150'den geriye kalan 800 yatak boş. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, şu anda ilk 30 daki
kalık süreniz bitmiş bulunmaktadır. Gmpları adma 
başka söz isteyen sayın sözcü bulunmadığı için.. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Grup adına ikin
ci-kez konuşmak istiyorum. 

I BAŞKAN — Efendim sizin grupunuz adına ko
nuşuldu; konuşanlardan başka.. Gayet tabiî ki, ikin
ci söz hakkınız saklı efendim. 

Sayın Güneş, sizin 15 dakikalık ikinci söz hakkı
nız daha var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 
GÜNEŞ (Devamla) — Onun bir kısmını kullanmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMİ 

GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Üyeler; 
Size, benzer bir durumu daha açıklamak istiyo

rum. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu 23 
Ğkim 1975 tarihinde 308/2654 sayılı bir karar aldı. 
Bu kararda şöyle deniliyor: 

«Yıldırım Beyazıt Yurdunda dört yıldır görülen 
I atıl kapasite durumu göz önüne alınarak 500 kişilik 
I bölümün kız yurdu haline getirilmesi..» Kurum Yö-
I netim Kurulu Yıldırım Beyazıt Yurdunda dört yıl-
I dır 500 yatağın boş bulunduğunu bu karan ile sap-
I tanmış ve diyor ki, bunu kız yurdu haline getirelim.. 
I Bu karar gerçeklere uygun. Az evvel değindiğim gi-
I bi, 800 kişilik yurtta 529 boş yer var ve bu durum 

dört yıldır devam edegeliyor. Bunun yanı sıra Anka
ra'da kız öğrenciler için yeterli yurt yok. Bu iki so
runda bu karar ile halledilecek. Bu karar yurdu iş
gal etmiş bulunan Komandoların direnişi ile karşılan
mıştır; «Bize burası lâzım, ülküdaşlarımız gelip gi-

i derler, burada misafir kalırlar» demişlerdir ve İda
re komandolara yenik düşmüştür. Orayı kız yurdu 

I haline getirememiştir. Bu, işgal olayının çarpıcı bir 
j kanıtı ve göstergesi değil midir?. 

Bunun üzerine Tuna Caddesinde mesken olarak 
yapılmış yurt için elverişli bir bina kiralanması yo
luna gidilmiştir. Bu binaya yıllığı için 550 bin lira 
ödenmek üzere anlaşmaya varılmıştır. Diğer günlük 
masrafları ile bu işgal olayının maliyeti yılda 2 mil
yon liradır. Bir tarafta 500 kişilik yatak boş dura
cak, öbür tarafta 250 kız öğrenci için yeni bir yurt 

I kiralayacaksınız ve yılda 2 milyon lira vereceksiniz.. 
j Bu zarardan da öte bir anlam taşır. Buna yarın suis-

timal diyenler çıkabilir ve bunun hesabını sorabilir
ler. Bu tutulan 250 kişilik öğrenci yurdu için faaliye
te geçmek üzere Bakanlıktan 190 öğrenci ismi bildi
rilmiştir; «Bu öğrenciler alınsın» denmiştir. Görülü
yor ki, kız öğrenci yurdunun yokluğu Bakanlıkçada 
kabul edilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 

Kurumun başına eski bir Yassıada hükümlüsü-
J nün; Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 
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yapmış bir kişinin getirildiğini ve bu kişinin tutumu
nu tartışma konusu yapmak istemiyorum. Ancak, 
bunu noktalayıp geçiyorum. 

Sayın üyeler; 
Yurtlara devlet hâkim olmalıdır. Çeteler değil. 

Ülkü aidatı toplanan, komando nöbeti tutulan, bel
li gazeteyi almak zorunluluğu konan, girip çıkanı 
kontrol edilemeyen yurtlar gerçekten çıban başıdır; 
sağcının elinde ise de, solcunun elinde ise de.. Buna 
hoşgörü gösterenleri içtenlikle ikaz etmek gerekir ki, 
oralarda yuvalanan ve gelişen zihniyet Devlete karşı
dır, özgürlüklere karşıdır, demokrasiye karşıdır. 
Güçlendiğinde önce kendini besleyen zihniyeti yiye
cektir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 
Buyurun Sayın Küntay. 
BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Başka grup yok 

mu efendim? 
BAŞKAN — Yok efendim. Grupları adına söz 

isteyen başka sözcü olmadığı için, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Küntay'a ikinci defa ve 15 daki
kalık süre ile kayıtlı olarak söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Bursa) •— Sayın Başkan, Sayın senatörler; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde iki 
sayın arkadaşımızın değerli ve ilmî konuşmalarını 
dinledik. Ben de Grupum adına konuşan arkadaşı
mın konuşmasına ilâveten bazı hususları arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İkinci Cihan Harbi sırasında ve Almanların Fran
sa'yı işgalinden evvel, Fransızlar kendilerine çok gü
veniyorlardı. Almanların Fransa'ya gelebilmek şöyle 
dursun, kendilerine mağlup olacağına da pek fazla 
inanıyorlardı. Almanlar Fransaya hücum ettikleri ve 
«Majino Hattı»m kolayca geçip, Paris'e kadar gel
dikleri zaman Fransızlar büyük bir şaşkınlığa uğra
dılar. Kolayca Fransa ve Paris düşmüştü. Harpten 
sonra bunu hiç bir zaman hazmedemeyen ve unuta-
mayan Fransızlar bu mağlubiyetin sebebi üzerinde 
uzun yıllar durdular ve bunu ilmî bir şekilde araştır
dılar. Sonunda Fransız araştırmacıları, bu konuda 
çalışan ilim adamları şu neticeye vardılar: Fransız 
gençliği moralman ve fizikman çöktüğü için, dejene
re olduğu için Almanya'ya kolayca mağlup olmuş
tur Fransa.. 

I Bu hakikati, bu neticeyi öğrenir öğrenmez ve 
buna inanır inanmaz Fransızlar büyük bir kampan
ya açtılar; gençliği yetiştirme, gençliği güçlendirme 
kampanyası.. Boş zamanlan değerlendirme faaliyet
lerinden her sahadaki spor tesislerine kadar yurdun 
her tarafına yayarak moralman ve fizikman güçlü 
bir gençlik yaratmanın gayreti içine girdiler. Bu bir mi
sâldir. Bu dünyanın her yerinde pekçok misallerle 
çoğaltıîabilinir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü ar

kadaşımın bir konudaki görüşüne iştirak edemeyece
ğim. Bir memlekette sanayide, turizmde ekonomide 

j ve her sahada gelişebilmek veya gelişmiş eserleri mu
hafaza edebilmek için evvelâ moralman ve fizikman 
zinde bir gençlik yetiştirmeye mecburuz. Köprüler 
yapınız, fabrikalar yapınız, eserler yaratınız; bunları 
ayakta tutacak, yarına devredecek, bunlara birbirin
den değerli yeni eserler katacak bir gençlik yeîiştire-
mediğiniz takdirde, sahip olduğunuz değerlerin hiç
bir kıymeti olmayacaktır. Bu sebeple biz Adalet Par
tisi olarak herşeyden evvel bütün çalışmamızı, bütün 
gücümüzü moralman ve fizikman zinde bir gençlik 
yetiştirmek istikametine çevrilmesi görüşündeyiz. 
Bunun için boş zamanları değerlendirme tesislerin
den hertürlü spor tesisine kadar köylerde evvelâ 
sportif tesisler, evvelâ zinde ve moralman güçlü bir 
gençlik yetiştirecek teesislere kadar kurmak; ondan 
sonra da bu gençliğin yaşatacağı hertürlü tesisi yarat
mak ve yaşatmak görüşündeyiz. 

Nitekim, bu konuyu da, Türkiye'de ilk defa Ada
let Fartisi ele almıştır. 1963'de gençlik olayları ilk 
başladığı zaman bunu o zamanki hükümet tespit ve 
teşhis etmiş, 1969'da Türkiye'de ilk defa Gençlik ve 
Spor Bakanlığ;nı; gençlikle ilgili bütün problemlerin 
çatısı altında toplanabildiği Gençlik ve Spor Bakan
lığını Adalet Partisi 1969'da kurmuştur. 

Bakanlığın kuruluşu ile beraber gençlik konusun
da ilmî araştırmalar başlamış, Boş Zamanları Değer
lendirme Umum Müdürlüğü kurulmuş, gençlerimi
zin enerjilerini kanaîize edecek faaliyetler tespit edil
miş; izcilik faaliyetleri, okul içi spor faaliyetleri, 
gençlik lokalleri, gençlik kampları kurulmuş, burada 
gençlerimizi hertürlü zararlı cereyanın dışında tu
tacak müspet faaliyetler, moralman ve fizikman güç
lü kılacak çalışmalar ele alınmıştır. Şu halde, şu mi
salle de arz ettiğim gibi, Türkiye'de gençlik mese
lelerinin başladığını ilk tespit edip, bunları zararsız 

I hale getirecek, memleket yararına gençliğin faaliyet-
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lerini geliştirecek çalışmalara Adalet Partisi Gençlik 
ve Spor Bakanlığını kurarak ve Gençlik ve Spor Ba
kanlığı içerisinde bu üniteleri geliştirerek başlamış
tır. Bizim esasen gençlikle ilişkiden anladığımız bu
dur. Gençliği zararlı cereyanlardan uzak tutacaksı
nız, kendisine, ailesine, milletine, memleketine fayda
lı hale getireceksiniz. Bunun için ne lazımsa onu ve
receksiniz. 

Biz bu çalışmalarımızı yaparken gençliğin burs 
ve krediler işini de düşünmüş ele almışız. Yurtlarm 
Kapasitelerini artırmışız, burs ve kredilerin adedini 
artırmaya gayret etmişiz. Yurt çapında okullar aç
maya çalışmışız. 

Bu sebeple tekrar arz ediyorum, Türkiye'de genç
lik problemlerine Adalet Partisi olarak bu açıdan ba
kıyoruz, bu açıdan ele aldık, bu açıdan da geliştir
meye gayret edeceğiz. 

Şimdi, Bakanlığın çalışmalarına göz attığımız za
man memnuniyetle şunu tespit ediyoruz; Uzun yıl
lardan beri rastlamadığımız değerli bir görüntü tes
pite ediyoruz. Sayın Bakan ve arkadaşları gerek genç
lik meselelerinde, gerekse sportif olaylarda ve konu
larda meselelere büyük bir cesaretle ve ehliyetle par
mak basmışlardır, ele almışlardır. Evvelâ konuları 
gerçekçi cssur bir teşhis ile ortaya getirmişlerdir. 
Kesin ve cesur hamleler yaptıklarını görüyoruz. 
Böyle devam ettikleri takdirde, (ki, bunu bekliyo
ruz) bunu destekleyeceğiz. Türkiye'de gerek gençlik 
meselelerinde, gerekse spor meselelerinde gerçek bir 
reformu gerçekleştirdiklerini hep beraber alkışhya-
cağız. 

Tabiî meselelere böylece cesaretle ve ehliyetle el 
attığını gördüğümüz Bakanlığın, böyle bir ortamda 
ve böyle bir kararlı çalışma içerisinde artık millî bir 
spor politikası tespit etmesini ve Türk Milletine he
diye etemesini de bekliyoruz. 

Adalet Partisi olarak bazı görüş ve tavsiyelerimiz 
var. Spor Akademilerinin adedi yurt çapında artırıl
malı ve öğrenci sayıları çoğaltılmalıdır. Üniversite
lerimizde spor hekimliği kürsülerinin kurulması için 
Bakanlığın üniversite ile ciddî temasları başlamalı
dır. İlmî spor neşriyatına Bakanlık ve Bakanlığa bağ
lı umum müdürlükler çok değer vermelidir. Devle
te bir spor kulübünü misâl göstermek güçtür, ama, 
bir gerçeği ifade etmek isterim. Ankara'da bir Ye
nişehir kulübü var; amatör bir spor kulübüdür. Bu 
kulübün çıkardığı ilmî neşriyatı Bakanlığın, ilgili dai
resinin tetkik etmesini de bilhassa rica ve tavsiye 
ediyorum. 

Bakanlık Teşkilât Kanununun biran • evvel Mec
lislere sevk edilmelidir. Teşkilâttaki bütün üniteler 
gerek fonksiyon, gerek kadro bakımından yeniden ve 
süratle tanzim edilmelidir. Profesyonel faaliyetler ye
niden ve hukukî bir şekilde düzenlenmelidir. Şimdi 
yapılmaya başlandığı gibi, Bakanlığın çatısı altında 
bugüne kadar yapılan bütün yanlışlıklar, cesaretle or
taya konulmaya ve çaresine bakılmaya devam edil
melidir. Bazı kimselerle büyük paralar karşılığı ya
pılan sözleşmeler ciddî bir şekilde gözden geçirilme
lidir. Yaptığımız sözleşme, ödediğimiz para ve diğer 
değerler karşısında bize, memleketimize, Bakanlığa, 
umum müdürlüğe karşılığını veren kimselerle genç
liğimize, sporcularımıza faydalı icraatı olan kimse
lerle sözleşmeler yenilenmeli, hatta daha da değer
lendirilmelidir, ama yaptığı sözleşmelere mukabil 
karşılığında birşey veremeyen kimselerin sözleşme
leri mutlaka fesh edilmelidir. Bugün Avrupa'da ve 
Amerika'da çeşitli konularda ihtisas yapıp, konula
rında otorite olmuş birçok spor adamları Türkiye'ye 
gelmektedir; spor uzmanları, antrenörleri, spor adam
ları. İstihdam şartlarımız kötü olduğundan, kendile
rine çok ihtiyacımız olduğu halde bakanlıklarda, 
umum müdürlüklerde görev verememekteyiz, İşte bu 
lüzumsuz sözleşmeleri, bu lüzumlu adamlara çevirir
sek büyük bir boşluğu da böyle doldurmuş olabile
ceğiz. 

Federasyonlar uzman ve teknik elemanlarla ye
niden teçhiz ve takviye edilmelidir. Teşkilât her ba
kımdan amatör kulüpleri desteklemelidir. Amatör 
kulüplerden saha ve tesislerde yaptıkları çalışmalar 
için mutlaka ücret alınmamalıdır. Tesisler; kitlenin 
aktif olarak spor yapabileceği tesisler, dengeli bir 
şekilde yurt sathına ve çeşitli spor branşlarına dağı
tılmalıdır. Büyük şehirlerde küçük semt sahaları ve 
spor parkları süratle yapılmalıdır. Bu spor tesisi ba
kımından Bakanlığın içerisine girdiği politikayı da 
Adalet Partisi olarak tasvip ediyoruz. 

Sözümüzün başında inancımı arz etmiştim. Bol 
miktarda spor tesisi, bol miktarda boş zamanları de
ğerlendirme faaliyetini temin edecek tesisle gençli
ğimizi güçlendireceğiz. 

52 senede Türkiye'de 104 tane kapalı spor salo
nu yapılmıştı. Bakanlık yalnız bu sene, 52 senedir 
Türkiye'de yapılan kapalı spor salonunun adedinden 
daha fazlasını; 135 kapalı spor salonunu plana al
mıştır. 52 senede 104 kapalı spor salonumuz olmuş, 
yalnız bu sene programda 135 kapalı spor salonu
muz var. 52 senede 8 tane faal yüzme havuzuna sa-
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hip olabilmişiz ve bu tesis noksanlığı yüzünden yü
zücülerimiz olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonluk
larında kız yüzücülerin aldığı derecelerden erkek yü
zücülerimiz çok zaman geri dereceler alabilmişler; 
spor tesisi noksanlığı yüzünden. 52 senede 8 tane 
faal yüzme havuzu.. Yalnız bu sene Bakanlık 19 yüz
me havuzunu plana almış, programa almış. Bunlar 
Devlet Planlamadan geçmiş, tahsisatı ayrılmış, yü
rürlüğe konmuş. Bunu da takdirle karşılıyoruz. 

Ancak, bu görüşümüzü ifade ederken, daha evvel 
konuşan iki sözcü arkadaşımın da bir temennisine 
iştirak ediyorum. Mevcut spor tesislerinden, kapalı 
salonlardan istifade kabiliyetinin azamî şekilde zor
lanması lâzımdır. Evvelâ mevcutları bir taraftan de
ğerlendirmeliyiz, bir taraftan da yeni yaptıklarımız
la, inşallah faaliyete geçtikleri zaman da bol miktarda 
değerlendirmek istikametinde çalışmalıyız. 

Bakanlığın bugüne kadar ihmal edilmiş ve kay
bolmaya yüz tutmuş ata sporumuza da dönük ça
lışmasını ve bu konuda ki, ciddî tutumunu da bütün 
kalbimizle alkışlarız. Cirit sporunu ihya etmek için 
giriştiği tesis faaliyetleri, güreş spora ile ilgili çalış
malar bu sökerimizin birer misalini teşkil edebilir. 

Türk gençiiğnin toplum için nitelikli, fizikî yön
den sağlam ve sağlıklı yetişmesini sağlamak ve bu 
gayeyi Devlet ve fertler olarak desteklemek için 
Gençlik ve Spor vakfı üzerinde durulmalıdır. Türk 
sporunun çeşitli sorunlarını tartışıp çözüm yollarını 
araştırmak için Yüksek Spor Kurultayının toplanma
sında fayda vardır. Gençlik sorunlarına ışık tutmak 
üzere Millî Gençlik Kurultayı toplanmasında da ay
rıca fayda görüyoruz. 

Snor kulüplerinin üyelerine sportif faaliyetlerden 
başka sosyal ve kültürel faaliyetler yaptırmaları da 
temin olunmalıdır. Bu, Bakanlığın ciddî bir muraka-
besiyle mümkün olabilir. 

Yüksek okul, akademi ve üniversitelerde spor te
sisleri yapılmasına ve spor faaliyetleri düzenlenme
sine Bakanlık rehberlik yapmalıdır ve bunu destek
lemelidir. Türk izciliği hakkında arkadaşlarımın gö
rüşlerine aynen iştirak ediyorum. Dünyada ciddî bir 
yeri olan Türk izciliği desteklenmeli ve izci adedi ar-
tırılrhalıdır. 

Öğrenci kredisi ve yurtlar mevzuunda da görüşü
müzü arz edeyim. Kredi ve burs alan öğrenci sayı
sı mutlaka artırılmalıdır. Günümüzün ekonomik şart
larına uygun bir miktarda öğrenci burs ve kredilerin
de artırılma yapılmalıdır, öğrenci yurtlarının kapa
siteleri çoğaltılmalıdır. 
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Kredi ve Yurtlar Kurumunun tesislerinde barı
nan yükseköğrenim gençliğinin huzur içerisinde bu
lunması için ideolojik fikirlerin eylemi içinde bulu
nan eîebaşlar yurtlardan mutlaka uzaklaştırılmalıdır. 
Yurtlarda gençlerin boş zamanlarını değerlendirme 
çalışmaları organize edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Küntay, şu anda 15 dakika
lık süreniz bitti. Bağlayın efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA BARLAS KÜNTAY 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun Umum Müdürlü
ğüne de çok değerli, ehliyetli, konuyu iyi bilen bir 
arkadaşın getirildiğini öğrendik. Bu arkadaşımızın da 
arkadaşJariyle beraber bu istikamette yapacakları 
faaliyetlerin hayırlı olacağı inancındayım. 

Spor - Toto gelirleriyle Türkiye'de, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi spor tesisleri yapıyoruz. Bu ge
lirlerin yüksek olduğu miktarda Türkiye'de o kadar 
çok sayıda ve değerli spor tesisleri yapabiliyoruz. 
Ancak Spor - Toto, arkadaşlarımın da ifade ettiği 
gibi büyük bir sıkıntı içindedir. Spor - Toto'nun yı
kılmaktan kurtulması için. Bakanlık bu işi birinci 
planda ele almalıdır. Cari masraflardâki artışlar 
evvelâ durdurulmalı ve sonra düşürülmelidir. Spor -
Toto'nun gelirinin düşüşünün sebeplerinden birisi, 
bu konudaki politikanın yanlış tespitidir, ama bir 
başkası da, Türkiye'de tatbik edilen Spor - Toto 
oyunu monoton bir oyun sistemidir. Bu monotonluk
tan Spor - Toto kurtarılmalı, cazip bir hale getiril
melidir. înter - toto'ya mutlaka girmemiz lâzımdır. 

Önemle bir hususa da işaret edeyim. Spor - To
to İdaresi klasik bir Devlet dairesi hüviyetinden 
çıkarılarak, işletme esasına dayanan bir hüviyet ka
zanmalıdır. 

Spor - Loto'mm da Türk gençliğine getireceği 
spor tesislerini biran evvel kazandırabilmesi için, 
mutlaka spor - Loîo'nun da kanunlaşması ve yürür
lüğe girmesi gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığın memleketimizde fizikman ve moral-

man zinde bir ne>ü yetiştirebilmek için giriştiği cid
di hamleyi hedefine kadar götürmesini bekliyor ve 
destekliyoruz. 

Bakanlık Bütçesinin hayırlı olmasını Adalet Par
tisi Grunu adına bir kere daha temenni eder, sizlere 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küntay. 

Sayın Güneş söz istiyor musunuz? 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 13 dakikalık 
bir süreniz var. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEHMÎ 
GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın arkadaşlar; 

Çok kısa bir süre vaktinizi alacağım. Benden ev
vel konuşan Sayın arkadaşımın önemli konularda be
raber olduğumuzu belirttiğine sevindim. Ancak, bir 
konuda beraber olamadığımızı açıkladılar. «Bizim 
bakımımızdan önce moral ve" fizik bakımından zin
de bir gençlik yetiştirmek meselesi gelir» dediler. 

Şimdi burada beraber olabilirz; ama, mümkün 
mü? Genci ailesi dışında, toplumu dışında, içinde 
yaşadığı çevrenin dışında ele alabilir misiniz? Aile
si moral ve fizik bakımından gelişememiş, toplumu 
gelişememiş, çevresi gelişememiş; içinden bir tek 
kişiyi alıp geliştireceksiniz.. Mümkün mü? Gıdasız 
bir aileden, açlık sorunu ile karşı karşıya bir ali
den, ilâç sorunu ile karşı karşıya bir aileden bir deli
kanlıyı çıkaracaksınız; güçlü kuvvetli, pazulu bir ba
bayiğit yapacaksınız.... Mümkün mü? Aslında kişi
nin gelişimi çevresine bağlıdır, çevresinden ayn ele 
alınamaz. Bizim demek istediğimiz o. Genci gerçek
ten güçlü kuvvetli yetiştirelim, nesili güçlü kuvvetli 
yetiştirelim, ama nereden başlamak gerekir? Toplum
dan mı başlamak gerekir, çevresiyle beraber maJkro 
olarak mı ele almak gerekir? Yoksa sadece meselâ 
1 2 - 2 4 yaş grupundaki insanları mı ele almak gere
kir? Biz diyoruz ki, genç insanı çevresi dışında ele 
almak mümkün değildir. 

Şimdi şu da var; Gençlik Spor Bakanlığı aslın
da sadece spor açısından gençlere de yönelmemeli. 
Bugün ülkede spor yapabilen; belli sakatlığı olma
yan, spor yapabilen herkese spor yapma olanağı ve
rilmelidir. Sanayi toplumlarında böyle. Spor artık 
sanayi toplumu insanının günlük yaşantısına girmiş
tir. Yemek gibi, ilâç gibi bunu da kullanmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, spor tesisleri yapalım ve bun
ları yaygınlaştıralım, gençleri fizik ve moral bakı
mından geliştirelim.. Biz bunun mümkün olabileceği
ni sanmıyoruz. Çünkü, biz kalkınmakta olan bir ül
keyiz. Köyle hem ebeyi, hem doktoru, hem veteri
neri, hem tarım teknisyenini, hem imamı, hem öğ
retmeni, hem antrenörü beraber gönderebilsek iyi; 
beraber gönderemiyoruz, kaynaklarımız kıt, ihtiyaç
larımız çok. Kıt kaynaklan kullanmak zorundayız. 
Hangisini önce göndereceğiz, hangisine öncelik vere-
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ceğiz? Mesele bu; kalkınma ekonomisi bu. Kalkın
ma ekonomisi bir tercih meselesi, hangisinden baş
layacağız; önce antrenörü mü gönderelim, önce ta
rım teknisyenini mi gönderelim? Önce köye soğuk 
hava deposu, ürün anbarı mı yapalım, kapalı spor 
salonu mu yapalım?.. Mesele bu. 

Şimdi meseleyi buradan ele aldığımızda, biz önce 
fizik ve moral bakımından güçlü bir gençlik yetiş
tiriyoruz; öyleyse tarım teknisyeninden önce, dok
tordan önce, ebeden önce, imamdan, Öğretmenden 
önce köye antrenör göndereceğim derseniz, biz bu
nun doğru olacağını sanmıyoruz. Gençliği fizik ve 
moral bakımından iyi yetiştirelim. Gençliği değil, 
bütün ulusu fizik ve moral bakımından kaîkındıra-
lım, bu tamam, burada beraberiz, ama buna nere
den başlamamız gerektiğini saptamada sanıyorum ki, 
ayrılıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kaldı ki, bugünkü uygulama aslında spor çalış

malarının başlangıcı anlamındadır. Bakanlık tesisler 
yapıyor; stadyumlar, sahalar, yüzme havuzları ya
pıyor. Şimdi henüz bunlar yapıldıktan sonra spor 
başlayacak. Bakanlık spora bağladığı zaman, benim 
korkum şu ki; birtakım sürtüşmelerle karşı karşıya 
kalacak. Gençlerin büyük kısmı okulda. Okuldaki 
sporu Bakanlık mı yönetecek, Millî Eğitim Bakanlığı 
mı yönetecek? Çünkü orada bir sürtüşme çıkacak. 
Gençlerin büyük bir kısmı Orduda. Ordudaki spor 
çalışmasını Bakanlık mı yönetecek, Ordu mu yöne
tecek? Bakanlık, ben geleceğim eratın beden eğitimi
ni tanzim edeceğim, diyebilecek mi? Orada aslında 
bir sürtüşme çıkmasından korkuyoram. Belki bu gi
derek anlaşılabilir, sürtüşme haline getirilebilir. Fab
rikadaki işçi onun beden eğitimi söz konusu. Kim 
yapacak bunu? Fabrika idaresi mi yapacak, Bakan
lık oraya girebilecek mi? Henüz Bakanlık buraya 
uzanabilmiş değil. Uzanamaması da doğal, sıra ora
ya gelmedi. Ancak oraya uzandığı zaman zaten bu 
bedeneğitimi meselesine başlayacak. 

Şimdi akademileri kurmuşuz. Bedeneğitimi öğ-
retemeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü var. Be
den Terbiyesi öğretmenleri ile Bakanlık arasındaki 
durum az çok malumumuz. Bu giderilecektir inşal
lah. Akademiler verimli çalışma yapacaktır belki, 
ama şu anda akademilerden mezun olacak arkadaş
larımızın fonksiyonu ne olacak, toplumda nasıl gö
rev alacaklar? Bunu net şekilde ben inanın kimse
den öğrenemedim. Orada okuyan insan da, öğretim 
üyesi de bunu net şekilde olacağını bilemiyor, işte 
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biz spor adamı yetiştiren kurumların başına geçece
ğiz... Hangi kurumlar bunlar? Bunlar daha kurula
cak vesaire. 

Gene de iyi niyetli bir çalışmadır, bugün noksan 
o'lanlar ileride giderilebilir. Ancak, uygulamaya dö-
nülmemiştir, henüz hazırlık safhasındadır. Dönüldü
ğünde de neslin zinde, moral bakımından zinde, 
beden bakımından dengeli olması işini toplum açı
sından ele almadan ulaşamayız, başarılı olamayız. 

Demek istediğim bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 
Sayın üyeler, Bütçenin görüşülmesi safhasında 

gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi kişisel görüşmelere geçeceğiz. Söz isteyen 

11 sayın üye olduğu için, İçtüzüğümüzün 56 ne. 
maddesinin 4 ncü fıkrasını uygulamak zorundayız. 
Bu sebeple söz isteyen sayın üyelerin lehte, aleyhte 
veya üzerinde olarak konuşmalarını tespit için, ken
dilerine hangi konuda konuşacaklarını soracağım. 

Birinci sırada bulunan Sayın İsmail İlhan lehte. 
Sayın Lûtfi Bilgen?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Güven?.. Yoklar. 
Sayın Muzaffer Şâmiloğlu?. Yoklar. 
Sayın Abdullah Emre İleri?.. Yoklar. 
Sayın Hamdı Özer?. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) —Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Kutluk?.. Yoklar. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yoklar. 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu?.. Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz? 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan, lehinde. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

1976 Malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe
si üzerinde kişisel görüşlerimi dile getirmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, bütçesini görüş
mekte olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı men
suplarını huzurunuzda saygı ile selâmlarım. 

Bu konuda fazla zamanınızı almamak için ben
den evvel görüşlerini dile getirmiş olan grup tem
silcilerinin değindikleri konulara mümkün mertebe 
değinmeyeceğim. Çünkü, gerçekten teknik bir araş
tırma, teknik bir inceleme neticesinde şurada dile 

I getirilen konuları tekrar etmekte bir anlam yoktur. 
i Onun için bence, önemli bildiğim bazı konulara de

ğinmekle yetineceğim. 
Ben şahsen sporun, spor olarak yapılması gerek-

| tiği kanısındayım ve bunun için de Doğu Almanya' 
da Walter Ulbricht korkunç bir çalışma yaparak, 
oradaki 1 5 - 2 0 bin gençle elele vermek suretiyle Ba
tı Almanya'ya karşı soğuk harbe devam etmiş ve 
dolayısıyle ilk önce 15-20 bin genci elde etmiş, da
ha sonra da haliyle bu rejimi sürdürmeye muvaffak 
olmuştur. Hergün sabah kalktığı zaman saat 6 - 7 sıra
larında bu gençlerle salonlarda; «Turnhale» dedik
leri salonlarda onlarla beraber spor yapardı Walter 
Ulbrcht. Ancak, bu konuda görüşlerimi iki kısma 

j ayırmak suretiyle belirtmek istiyorum. 
Birincisi; demin de bahsetmiş olduğum gibi, 

«Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» atasözünü 
teyit etme bakımından normal, herkesin zinde, mo-

' ralman kuvvetli olabilmesi için yapılması gereken 
spor; fakat bir de uluslararası yarışmalarda Türki
ye'yi temsil bakımından yapılan spor.. Hiç bir suret
le orada minderde yenilmek için Türk sporcusunun 
yabancı memleketlere gitme ve gönderilmesi taraf
tarı değilim. Bunun için, bütün spor dallarında te
sadüflere meydan vermemek için, gereken ne gibi ted
birler varsa, bu tedbirleri ilgili bakanlık mensupları 
birlikte ilk önce bir program hazırlamalı, bu husus
ta gereken ön çalışmalar yapılmalıdır. Bütün spor 
dallarında hangi tedbirlere başvurmak lâzım geldi
ğine dair bir ön çalışma yapıldıktan sonra, bu ted
birlerin uygulanması safnasına girilmelidir. 

Gençliğe evvelâ iş, ondan sonra da boş zamanını 
değerlendirmek için gereken tedbirler düşünülmeli
dir. Bu konuda Avrupa'da boş zamanı değerlendir
mek için: 

1. — Kütüphane, 
2. — Spor salonları veyahutta sahaları, 
3. — Kilise Düşünülmüştür. 

Evet, üç yer için «Korkunç» kelimesini fazla kul
lanıyorum, kusura bakmayın, çok fazlasıyle çalışma 
vardır; kiliseye gençliği çekmek için, cazlar dahi 

I kilisede çalınmaktadır. 
Spor hakkında bu şekilde genel bir girişte bulun

duktan sonra, ata sporumuz olan güreşe birkaç keli
meyle değineceğim. 

Bütün spor halîarı bir tarafta, Türk Milletini et
kileyen en başta gelen spor dalı güreştir. Diğer dal-

1 lardaki yenilgilerimizin bizi pek fazlasıyle etkileme-
i diğini biliyorsunuz; fakat bir güreşçinin, hele o gü-
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reşçi birde yabancı sahada güreşirken sırtı mindere 
geldi mi, Türk Milleti beyninden vurulmuşa dönü
yor. Yalnız ilginç olan taraf, son yıllarda güreşte 
gittikçe yenilmekte olduğumuzu hepimiz biliyoruz 
ve bu hususta anlaşmış vaziyetteyiz; fakat bu güreş 
sporunun tekrar eski seviyeye getirilmesi için ne gi
bi yöntemlere başvurmamız gerektiği hususunda an
laşamıyoruz. Madem ki, Türk Milleti baba, dede 
sporu olan güreşe bu kadar fazla önem veriyor, biz 
de bu sporun kalkındırılması için gereken tedbirlere 
başvurmaya mecburuz. 

Bu konuda Rusya'dan bahsedeceğim; oradan ge
len güreşçi ve idarecilerle görüştüm, propaganda da 
olabilir, Rusya üniversitelerinde sporla ilgili 80 - 100 
profesör varmış. Ne derece doğru olduğunu bilmi
yorum. 

Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarına bir nokta
yı burada belirtmekten geçemeyeceğim. Rusya'da Ali 
Rıza Alan'ın İranlı güreşçi karşısındaki o hezimeti 
bütün Türk Milletini kalbinden vurmuştur. Gerçek
le ne kadar alâkası olduğunu bilmiyorum, daha son
ra haber aldığımıza göre, Ali Rıza Alan'ın o kiloya 
düşürülmesi için 5-6 kilo vermesi lazımmış ve onun 
için kilo düşmekden dolayı o şekilde perişan olmuş. 
Gerçekten Türk Milletini bugüne kadar bu derece 
etkileyen başka bir yenilginin olduğunu zannetmiyo
rum. 

İstanbul'a yapılacak olan 100 bin kişilik stat 
hakkında Sayın Bakanın görüşlerini istirham ediyo
rum. Lüzum var mı, yok mu ve lüzum varsa yeri 
tespit edilmiş midir?.. Kusura bakmasınlar, bu konu
da görüşlerini bilmek istiyorum. 

Gençlik ce Spor Bakanlığının bugüne kadar yap
tığı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Gerçekten 6 
yıllık kısa bir mazisi olmasına rağmen, iyi bir çalışma 
göstermiştir kanaatindeyim. Bilhassa Kredi ve Yurt
lar Genel Müdürlüğünün son yıllarda göstermiş ol
duğu çabayı takdirle karşılıyorum. Benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşlarımız yurtlardaki konulara de
ğindikleri için ben değinmek istemiyorum, hakikaten 
yurtlarda olan hadiselerden bahsederlerse memnun 
kalacağız. Yurtlar, düşman kaleler gibi birbirlerinin 
elinden alınmaktadır. Bu hususta bilgi verirlerse mem
nun kalacağım. 

Biliyorsunuz, Doğu Anadolu'da kış sporları da
ha fazlasıyîe teşvike uygun bir sahaya sahip. Onun 
için Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı gibi illerde kış 
sporlarına daha fazla önem vermek .için gereken yar
dımları istirham ediyoruz. 

I Muş'ta senelerden beri inşa edilmekte olan bir 
statdan bahsedeceğim. Bu stat hakkındaki çalış
malar ne durumda ve ne zaman açılacaktır? Sayın 
Bakan açılışına teşrif buyuracaklar mı?.. Burada bir 
de, spor sitesinin inşaatı için istimlâk edilecek bir ar
sa vardı. Muş Valisiyle beraber Sayın Bakanı ziya
retimizde bu hususu görüşmüştük. 

Sayın Bakanla bir de yüzme havuzu için görüş
müştük. Bu konuda Bakanlığın ne gibi bir çalış
ması olacaktır. Zannediyorum, 1 milyon liralık bir 
para ayrılmış olacaktır. Gerçekten 1 milyon lira pa
ra ayrılmış ise, 1976 yılında bu yüzme havuzu ça-

I aşmalarına başlanacak mı?.. 
Kusura bakmasınlar kısa kesmek için satır baş-

I lan halinde okumak suretiyle geçiyorum. 

Bu sebeple Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Milletine, özellikle tabiî Gençlik ve Spor Ba-

I kanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
I hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
{ Buyurunuz Sayın Özer. 

- HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, Sa-
I yın senatörler, Bakanlığın değerli mensupları, hepini

zi saygı ile selâmlayarak maruzatıma geçeceğim. 

Şu kesin kanaatle sözlerime başlıyorum. Bizde 
I gençlik ve spor hasımlık ve kavga haline dönüşmüş-
I tür. Türk gençleri ortak bir şuurdan yoksun kaîdiğı 
I için, birbirlerine düşmüş ve bu kavga onların sporu 
I haline gelmiştir. Bugün Türk gençliği milliyetçi ülkü

cü, halkçı ve devrimci kamplara bölünmüş ve birbi-
I rine kurşun sıkmaya başlamıştır. Gerçek Türk genç

liği hem milliyetçi, hem ülkücü ve hem de halkçı ve 
devrimcidir. Bu sıfatları benliğinde duyanların bir tek 
cephesi vardır, o da, Türk Devletini ve Cumhuriye
tini koruma ve savunma cephesidir. 

Milliyetçi, ülkücü, halkçı ve devrimci kamplara 
bölünerek vuruşanlar, bu kutsal kelimeleri çirkinleş
tirmekte ve birbirine hasım hale sokmaktadırlar. 

I Bu sıfatların kenetleşmesiyle bir Devlet ancak ayak-
J ta kalabilir. Aksi halde yıkılır. İşte Atatürk'ün Cum-
J huriyeti emanet ettiği gençlik, benliğinde bu sıfatla-
I rı toplayan gençliktir. Kendi milletine kurşun sıkan-
I 1ar milliyetçi ve ülkücü olamaz. Kendi Devletini de-
I virmeye kalkışanlar devrimci olamazlar. Bunu yapan-
I 1ar. emperyalist devletlerin ülkemizde kurdukları re

kabet cephesinde görevli ücretli neferlerdir. Bunlar 
I CIA ile komünis karargahlardan aldıkları emre uya-
I rak kendi ülkemizi onlara teslim etmeye çalışan ha-
I inlerdir. Bunların cephesi, ülkenin varlığını ve bütün-
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lüğüaü hedef almıştır. Bağrımıza kurşun sıkan, ülke
mizi ateşleyen bu hainlere, demokrasinin özgürlüğü 
sığınak ve barınak olamaz. Bunlar, müstahak olduk
ları cezalara mutlaka çarptırılmalıdır. 

Saym senatörler; 
Bugün, Türk gençliğinin içinde bulunduğu buna

lım, Türk sporunu da etkisi altına almıştır. Birbirle
riyle barış ve kardeşlik sevgisi içinde bulunmayan 
bir gençliğin, sporda bilim ve teknikte başarılı olma
sı beklenemez. O halde Türk gençliğini ortak bir şuu
ra sahip hale getirmeden ülkede ne banş ve ne de 
başarılı spor olamaz. 

Ortak bir şuur ancak ve ancak sosyal refa.h den
gesiyle sağlanabilir; parlak nutuklarla değil. Top
lum kesimleri arasında sosyal uçurumlar bulunduk
ça ve kesimlerdeki gençler bu derecede farklı ol
dukça bir şuurun ortağı haline sokulamazîar. 

Köylü ile kentli arasında, bazı sınıf ve zümrelerle 
halk arasında sosyal denge kurulmadıkça, ortak bir 
şuur toplumun bayrağı haline sokuîamaz. Toplu
mun tüm kesimlerini birbirine duyarlı ve uyarlı bir 
hale getirecek bir halkçılık olmadıkça, milliyetçilik
ten, ü'küciüükden söz edilemez. Koy ve kent insan
ları tarih çağlariyle birbirinden ayrı düştükçe, Türki
ye'de birleşik bir Türk gençliğini tasavvur etmek 
mümkün olamaz. 

Gençlik kavramı içinde sadece kentlerdeki yük
sek öğrenim yapanlar bulunmakta, köylerdeki mil
yonlarca genç bunun dışında tutulmaktadır. Çünkü 
Devlet, onlarla ilgilenmez. Bu gençler nasıl yetişir?. 

Sayın Senatörler; 
Fizikman, moralrnan yetişmek neye bağlıdır?.. 

Evet, şimdi sizi alıp bir köye götüreceğim. Vicdan
larınızla o köye doğru şöyle bir bakmanızı istirham 
edeceğim. Bir çocuk ki, yarının genci olacaktır. Bu 
çocuk koltuğunun altında bir torba, torbanın içinde 
kuru ekmeği iie buruşuk defteri ve kitapları; diğer 
koltuğunun altında tezek, okula gidiyor.. Bu çocuk 
okula gidecek; 3 kilometre, 5 kilometre yol tepecek; 
tipiyi, karı, fırtınayı yırtıp geçecek ve ondan sonra 
okula gidecek bir şey öğrenecek, akşam üzeride yu
vasına dönecektir.. 

İşte yarının bir genci. Bu genç ki, bu çocuk ki; 
bir okul, 5 sınıf, 1 öğretmen.. 

Bunun karsısında ^elelim kentteki ^ocu^a: Kalo
riferli sıcacık sınıfına gider, sıcacık yemeğini yer. Her 
sınıfın bir öğretmeni vardır. Her bilgiyi, arının çi
çekten bal aldığı gibi alır; fakat öteki o köylü yav
rum her şeyden mahrum kalır. Bu mudur Türk genç-
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liginde birlik ve beraberlik sağlamak?.. İşte benim 
gibi, o köyün içinde yumurtanın kabuğunu zorla* 
yarak, yırtarak çıkıp giden ve kentteki vicdanlı-, aydın 
gençlerin arasına karışanlar; gidiyor köyünü onlara 
anlatıyor. Anlattığı zaman o gençlerin içinde bir 
feveran başlıyor, işte toplumdaki deprem, ondan 
sonra siyasî depremlere yol açıyor. 

Arkadaşlar; onun için istirham ediyorum, bura
da şunu yapacağız, bunu yapacağız değil, temele in
mek lâzımdır, temele inmek şarttır. Bir gerçeği baskı 
iie örtemezsiniz. Bir acı baskı ile dindirilemez. Bas
kı ancak geçici bir zaman içindir. O baskı kalktımıy-
dı, yine fırtınalar kopar. İşte bugün toplumun içinde 
bulunduğu sarsıntı bundan ileri geliyordur, bu sar
sıntının önüne geçmek lâzım. 

Kaç dakikam var Sayın Başkanım?. 
BAŞKAN — İki dakikanız. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Maalesef iki daki

ka içinde hiç bir şeyi konuşamayacağım. Demin 
Grup sözcümüzün anlatmış olduğu, vermiş olduğu 
o rakamlar hakikaten ibrete değer ve hepimizin üze
rinde durmamızı gerektiren rakamlardır. Demek 
ki, yüksek öğrenci yurtları anarşistlerin kışlası hali
ne sokulmuş. Demek ki, millî eğitimi ve yükseköğre
nimi anarşi işgal etmiş, Devlet aciz, kenarda eli ko
lu bağ'u onu seyretmektedir. Bir an evvel bu öğrenci 
yurtlan Devletin yurdu olaraktan, Devletin çocukla
rına teslim edilmelidir. 

Sporun diğer dallan üzerinde konuşacak vaktim 
yoktur. 

Bütçemizin, Milletimize, memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
muhterem mensupları; 

Evvelemirde üzerinde müzakere yaptığımız bu 
Bütçenin Bakanlığımıza, memleketimize ve bütün in
sanlığa hayırlı olması temennisiyle sözlerime başlı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir memlekette gençlik deyince, akla gelen en mü-

ri ve bu memleketin kaderine hâkim olan insanın na
sıl yetiştirileceği, yetiştirilmesi mevzuunda bizim iş
tirakimiz, hizmetimiz ve gayretimizin ne olacağı 
meselesi akla gelir. Onun içindir ki, bu Bakanlık ih-
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das edilmiş ve yarının gencini, o gözümüzün nuru 
yavrularımızı nasıl yetiştireceğimiz meselesi ortaya 
çıkmıştır. 

Geçmişte acı hatıralarımız var. Memleketimizin 
imkânları müsait değildi. Arkadaşlarımızın da dile 
getirdiği gibi, köyümüzden kalkar 10 kilometrelik 
mesafeyi katettikden sonra, ancak bir akrabamızın 
yanma o karlı ve don olan günlerde sığınır, ondan 
sonrada ilkbaharın başlamasiyle tekrar köyümüze 
yürümeye başlardık. Kayseri'de köylü talebe yurdu 
yapıldığı zaman; Muhterem, Aziz Hocam Sayın Re
şat Oğuz beyefendi çok iyi hatırlar ve bilirler, hepi
miz gözlerimizin yaşını tutamadık ve oraya sığın
dık. Kışın köyümüze gidip gelme meselesi bitti. O 
Germir yollarını, 10 kilometre mesafeyi tepeleme 
meselesi bitti ve bizim için en büyük bahtiyarlıktı. 
Çorbası yoktu; ama hiç olmazsa sığınacak bir saçak 
altı vardı. 

Muhterem senatörler; 
Onlar çok acı günlerdi. Bugün çok gerilerde kaldı. 

Cenabı Hakka şükürler olsun ki, bugün gençliğimi
zin elinden tutuyoruz. Onun bir burs imkânı var, 
sığınacağı sıcak yurtları var. Başka özel yurtlar da 
kurularak onun hizmetine koşulmuş vaziyette. 

Ancak, şunu hemen ifade etmek isterim ki, bu
günün gençliğine kırılası ellerini uzatanlar, onu ken
di siyasî emellerine kullanmak üzere, o gözümüzün 
nuru yavrularımızı sokak ortasında öldürtüyorlar. 
Bu, hangi taraftan gelirse gelsin muhakkaki tei'in 
edilecek, lanetlenecek bir davranıştır. Çünkü hepimiz 
babayız. Oturup bir kere tefekkür edersiniz; o yav
rular nasıl doğdu, büyüdü ve yetiştirildi, o günlere 
getirildi; sonra da hunharca öldürülüp huzurunuza 
cesedinin getirilmesini bir kere tefekkür edin.. Bu, 
dayanılmaz bir acıdır muhterem arkadaşlarım. 

Onun içindir ki, bizim grupunıuz, olmadığı için 
fırsat bulup huzurunuza geldikçe, aman arkadaşla
rım ne pahasına olursa olsun, bu memleketin gele
ceğini, bu memleketin gençliğini, bu memleketin mu
kadderatını birlikte düşünüp mutlaka bu anarşiye bir 
son vermenin imkânlarını beraber araştıralım di
ye feryat ediyorum. 

Gençliğimizin gerek tahsili, gerek burs meseleleri 
muhakkakki üzerine eğinilecek mühim konulardır; 
ama ben şuna inanıyorum ki, istediğiniz kadar yurt
lar yaptırın, içerisini en müzeyyen şekilde döşeyin, 
eğer içine koyduğunuz insanm manevî varlığını da 
düşünmezseniz, onun ahlâkını ve maneviyatımda dü
şünmezseniz, onu mutlaka her şerre çok rahatça alet 
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ederler. Boş bir kap düşünün, bir gencin beynini böy
le kabul: ediyorum, onu;SQnra hocası alıyor, etraftan 
müessir olan faktörler alıyor ve onun içerisini doldur
maya çalışıyorsunuz. O boş kabın içerisine sirkeyi 
koyarsanız, o tas ne kadar kıymetli olursa olsun, o sir
ke kabıdır veya daha kötü şeyler koyarsanız onun ka
bıdır; ama bal doldurursanız o bal tası olacaktır. Biz 
istiyoruz ki, gençliğimizin beynini, zihnini hayırlı şey
lerle dolduralım. Ona bir taraftan ahlâk ve maneviyat 
verelim, bir taraftan da maddî meseleleri üzerinde du
ralım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benim kanaatim odur ki, spor bizzat yapılırsa gü

zel şeydir. Seyri de güzeldir; ama seyri bence bir eğ
lence olmak hududunu geçemez. Onun için ben de
rim ki, mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği ka
dar müesseselerimizin, şehirlerimizin içinde herkesin 
bizzat spor yapabileceği müesseseleri kurarsak bunda 
muhakkaki hayırlı neticeler alınır. Yoksa düşünün, 
150 bin kişilik stadyumu yapmışsınız, içerisinde ha-
kemiyle birlikte 20 küsur kişi koşacak, 150 bin kişi 
onu seyredecek ve bunun adı spor olacak. Olmaz.. 
Yapanlar için spordur, çok güzel bir şey; ama bu an
cak seyirdir ve boğa güreşi gibi de bir şeydir yani. 
Hele, onun içerisinde bir spor terbiyesini de getir-
memişseniz ya hakeme küfürler başlayacaktır yahut-
ta iki takımı tutan taraf sahanın ortasında birbirleri
ne girecektir. Kayseri'de olduğu gibi 50 küsur tane 
memleket evlâdının ölüsünü toplayacaksınız sahada. 
Yok arkadaşlar. 

Onun için meseleleri iki yönüyle elimize almaz
sak bu işin içinden çıkılmaz. Evvelâ ahlâk ve mane
viyatını düzelteceksiniz. Diyecek ki; bu benim karde
şimdir, bu memleketin 40 milyonu kardeştir. Üzerine 
yürüdüğüm, sövdüğüm, dövdüğüm ve öldürmeye 
yöneldiğim insan benim, öz kardeşim mesabesinde
dir, bu memleketin evlâdıdır, nasıl onun üzerine yü
rürüm bir sportif faaliyet münasebetiyle; tuttuğum 
takımlar ayrı, tuttuğum parti ayrı, tuttuğum zihni
yet ayrı diye.. Bu noktada olmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlar; 

Söz alan arkadaşlarımızdan bir kısmı, efendim, 
Spor-Toto çok güzel, bunun yanma bir de Spor - To
to getirelim, diyor. Bu milleti beleşçiliğe alıştırma
yalım muhterem arkadaşlarım; ucuz kazanca alıştır
mayalım; emeğini, bileğini, alın terini dökmeden el
de edeceği şeylere alıştırmayalım. Onun için gerek 
Millî Piyango, gerek Spor - Toto, gerekse getireceği
nizi vaat ettiğiniz. Spor - Loto bu memleket gençliği-
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ni ucuz ve kolay, kazanca âlıştıracaktır. Anasından 
aldığı 2,5 - 5 lira ile kunduracı çırağı ve sanat öğren
meye gelen zavallı yavru, (İstanbul'dan çok iyi bili
yorum) Spor - Totonun kuyruğuna giriyor aldığı 
kuponu dolduruyor. Hayalî; eline geçecek birkaç 
yüzbin lirayla zengin olmak.. Ne lüzumu var beleş
ten adamları zengin ediyorsunuz?.. Onun aklına şu
nu koyun: «Oğlum, hakkın olmayan bir şeyi alma. 
Ucuz ve karşılığı olmayan bir şeyden kazandığın şey 
kumardır, bunlardan hayır gelmez. Kafanı kullan, 
bileğini kullan, memlekete hizmet getir şerefli bir şe
kilde helâlinden, kolayından ve sana yakışır bir şe
kilde kazan ve servet sahibi ol.» diye, onu öyle ye
tiştirelim. Daireye gidiyorsunuz memur bir kızcağı
zın elinde Spor - Toto var, tahmini ile uğraşır durur. 

Yakışmıyor muhterem arkadaşlarım. Bir tanesi
nin tahribatı yetmiyormuş gibi, bir de ikinci belâyı 
memleketin başına getirmeyin. 

Benim kanaatim odur ki, sportif tesislerimiz gü
zel şey; fakat bunlar zengin memleketlerin faaliyet
leri. Şarkta gidemediğiniz yol var; akşam evine ek-
mak parasını götüremeyen insan var, ilâcını alama
yan fukara var, 2 milyon açık işsiz var ki, kıvranıyor 
göz yaşı döküyor, Meclis kapılarının önünde yüz-
binlerce insan bekliyor; siz onlara bu imkânları temin 
edeceğiniz yerde, milyonları Spor Bakanlığının veya 
Turizm Bakanlığının bütçelerine koyarak tesis yapa
cağım diyorsunuz. Bence önce ekmek verin. Çünkü 
aç insan oynamaz muhterem arkadaşlar. Evvelâ mil
letin karnını doyurun, ona iş imkânları, istihdam im
kânları temin edin; sonra da spor yapmaya sıra gel
sin. Spor; kanlı, canlı, yağîı insanın halidir. Benim 
karnım aç ise nasıl spor yapacağım muhterem arka
daşlarım? Sen, şarka git, Allah'ın dağına; yolu yok
tur, izi yoktur, ilâcı yoktur, ebesi yoktur, doktoru 
yoktur, okulu yoktur; sonra siz ona spor yaptıracak
sınız, öyle mi?. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benim inancım odur ki, bir Başbakanlık koltuğu

na oturmuş arkadaşım, İstanbul'a 150 bin kişilik 
stadyumu yapan, İstanbul'a en büyük hayrı yapmış 
olur, diyor. Bence, en büyük şerri yapmış olur. Sen, 
İstanbula gelmiş gecekonduda oturan fukaraya iş ve 
ekmek parası temin edecek fabrikayı kuruyor musun? 
İşte en büyük hayır odur. Ne yapacaksın 150 bin ki
şilik stadyumda? Parası olan insan her yerde eğlenir. 
Gitsin sinema seyretsin; 22 tane insanın koşmasını 
seyredipte keyifleneceğine ve oraya birkaç milyarı 
yatıracağına.. Yazıktır arkadaşlar. Benim kanaatim o. 

I HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ali bey, 
doğru, doğru, Bu fabrikaları, o gecekonduda yaşayan 

I insanların geldiği yerlere yapmak lâzımdır. 
I BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Nalbant-
I oğlu. Efendim, Senatoda karşılıklı konuşma usulü yok

tur. 
Sayın Oğuz, süreniz bitti, lütfen bağlayın efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim muh-

I terem Başkan. 
j Söylenecek söz çok, ama mademki vaktim bitmiş, 

zaten kâfi derecede bütçe de gecikti. 
I Bu bütçenin evvelemirde arz ettiğim gibi Bakanlı

ğımıza, memleketimize ve bütün insanlığa hayır getir
mesini temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Buyurun Sayın Tüten. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

I Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye-
I leri, değerli bakanlık mensupları; 
I Ben birkaç cümle ile sporun kitleye mal edilmesi 

konusunda şahsî görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Biliyorsunuz dünya ve bu arada yurdumuz hızlı 
j bir nüfus artışı ile karşı karşıyadır. Bu nüfus artışı

nın yanında sanayileşme süreci şehirleri birkaç misli 
I daha nüfus hücumuna maruz bırakmaktadır. Bu du

rumda, sanayileşen memleketlerde bir de nüfus artışı 
I yılhk % 2'nin üzerinde ise (ki, Türkiye'de ı% 3'ten 

c/c 2,4 aşağı - yukarı düşmüş durumdadır) sporun 
I büyük şehirlerdeki mahiyeti daha da değişmektedir. 
I Değerli teknisyen arkadaşlarım bilirler; spor bir 

memlekette (rejimi ne olursa olsun) kitleye toplu 
halde mal edilemezse, orada ister amatörce mücadele 
eden, ister profesyonelce mücadele edipte, kitlelere, 
değerli Oğuz arkadaşımızın söylediği gibi, sadece şevk 
veya zevk veren şekilde de olsa, insanlar yetiştirmek 
güçleşmektedir veya bunlar geçici pırıltılar haline gel-

j mektedir. 
O halde çare nedir; kitle sporunu yaratmak için 

çare nedir? Kanaatimce büyük şehirlerde kitle spo
runu yaratmanın çaresi, şehrin içindeiki spor alanla
rını yerleşme alanlarının dışına taşımak lâzımdır. Bu 
daha da ucuzdur. Nitekim, ileri gitmiş memleketlerin 
çoğunda bu böyledir. Stadyumları şehrin, 30 - 40 - 50 

I km. kadar dışına yapmaktadırlar ve bu hem kitle ha
linde spor yapma imkânını doğurmakta, hem de geniş
lemeyi ucuza maletmektedir. 

Ankara'da Cebeci Stadyumunu bilirsiniz. Değerli 
arkadşlanm bilir, ben 4 yıl Ankara Valiliği mesu-

1 liyeti yanında Bölge Başkanlığı sorumluluğunu da ka-

22 — 



C. Senatosu B : 35 

nunen taşımışımdır,ama demişimdir ki, «Eğer ben, 
bu sorumluluğu taşıdığım sırada karar alınmak ge-
rekseydi, hiç bir zaman Cebeci'ye 20 - 30 bin kişiyi 
alacak bir stadyumun yapılmasına müsaade etmezdim 
veya hiç olmazsa karşı gelirdim» Çünkü, bugün ora
da bir trafik meselesi vardır. 1 0 - 1 5 arabanın dahi 
park etme imkânı yoktur. Bugün 30 bin kişilik stad
yum, modern ölçüde en az 10 bin araba parkı de
mektir. Spor yapmak şöyle dursun, şehrin başına âde
ta dert olmaktadır. Bugün orada hafta içinde kaç 
öğrenci spor yapmaktadır, kaç genç veya kitle, aile 
olarak gidip, birlikte spor yapabilmektedir; hafta so
nundaki profesyonel futbol maşlarının dışında? Ben 
yakinen biliyorum yeni yaklaşımlarla (ki, ben bü
yük ölçüde çalıştım) amatör sporu bu sahalara da 
sokmaya ve haftanın yedi gününde buraları meşgul 
olur hale getirmek için; ama, buna rağmen bu saha
lar gençlerin kitle halinde, ailelerin k'itle halinde spor 
yapmasına olanak vermemektedir. 

Valiliğim sırasında 50'nci yıl dolayısıyle Eryaman 
köyü civarında 1 047 dönüm araziyi Hazineye ka
zandırdık. Burası gecekondu haline getirilmek üze
reydi, taşlar çekilmişti ve o mıntıkadaki köylüler ken
di aralarında parsellemişlerdi burasını, birkaç gece 
içinde işgal edilecekti. Gerçekten kaymakam arka
daşlarımın, bizim ciddî çalışmalarımızla bu 1 047 dö
nüm müseccel tapu ile tamamen Hazineye maledil-
miş, bugün Hükümetin emrine bırakılmış, ayrıca 
50'nci yıl dolayısıyle planlaması da yapılmıştır. 

Bugün 19 Mayıs Stadının bütün tesisleriyle bir
likte 200 dönüm civarında olduğu düşünülürse ve 
son yıllarda gelişme dendiği zaman buraya geçici ba
rakalarla ilâveler yapma sporda gelişme gibi kabul 
edildiği gerçeği ortada iken, bence 200 dönümlük ye
ri daha da daraltmaya hakkımız olmaması lâzım. Bir 
tesis yapacaksak buraya yapmamamız lâzım. 1 047 
dönümlük arazi, ucuz istimlâklerle 3 bin dönüme çı
kacak bir planlama yapılmıştır; velodromlarıyle, suni 
golleriyle, her türlü sporun yapılmasına, spor akade
milerinin kurulmasına, ailece; bir ailenin dedesi, oğlu 
ve torunu, çocuklarıyle birlikte birkaç gün orada ka
lıp hem rekreasyon (eğlenme) ihtiyaçlarını giderip, 
hem de spor yapma olanağı veren, kitle halinde çalış
ma olanağı veren küçük sahalar; meselâ, 4 tane fut
bol sahası, 12 tane basket, veledrom, bisiklet çalışma, 
atıcılık gibi aklınıza spor sahasında ne geliyorsa tüm 
sahaların yerleştirilebileceği; piknik sahaları, orman
ları v.s. leriyle kısa zamanda meydana gelebilecek bir 
kapasite vardır ve burada, ileride bir olimpiyat dahi 
tesis edilebilir. 
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Benim burada izah etmeye çalıştığım husus, genç
lerimizi bizim göğsümüzü kabartacak bir şekilde ye
tiştirip, müsabakalara yollayacak isek, şehirlerin dı
şında, gelişmesi ucuz, yatırım yapılması kolay olan 
alanları bulmamız lâzım. Eğer burayı bulmasaydık, 
meselâ 8 - 1 0 sene sonra milyarlar yatırmak sure
tiyle böyle bir sahayı elde etmek imkânı yoktur. 

Kanaatimce, çok değerli insanların başında bulun
duğu Gençlik ve Spor Bakanlığı mensupları, ellerin
de bulunan bu imkânı şimdiden değerlendirir, 1 047 
dönümlük sahayı daha da kolayca ve bugün ucuz şe
kilde sağlanabilen bu araziyi ileride Emlâk Vergisi 
Kanununun 5 yıllık müddeti de seneye dolacağından, 
vergi verme müddeti ve geliri artırma olanakları çı
kacağı için; civardaki arazi sahiplerinin bugün bir 
kaç milyonluk para ile 2 bin dönüm olarak istimlâk 
edebileceği arazinin bedeli, gelecek yıllarda bir kaç 
yüz milyon liraya çıkma ihtimali belirmeden, kanaa
timce bu yıl bunu halletmeli ve gerçekten Ankara'nın 
civarında kitle sporunu yayabilecek sahalarda sadece 
seyir halinde; sanki spor futbolmuş gibi birbirlerine 
küfür eden insanların azaltılmasıyle kitle halinde spor 
yapılabilecek bu sahayı, hatta olimpiyat imkânlarını 
verecek bu sahayı şimdiden ve geç kalınmadan geliş
tirmek lâzımdır. Bunun gerek Ankara'ya gerek bütün 
Türkiye'ye hatta milletlerarası yaklaşımı sağla
yan temasları, olimpiyatları geliştiren atılımlar için 
faydalı olacağına inanıyorum ve bütçenin hayırlı ol
ması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşdkür ederiz Sayın Tüten. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşmanıza başlamadan evvel bir 

noktayı hatırlatmak istiyorum. 
Size tanınan söz süresi, size sorulacak sualler ve 

onların cevaplandırılması dahil bir saattir. Gözönünde 
bulundurulmasını rica ediyorum. 

Buyuran efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat Milletvekili) — Çok teşekkür ederim 
Sayın Başkan; sizi ve sayın üyeleri saygıyle selâm
lıyorum. 

Başta yaptığınız bu ikaz gerçekten Yüce Sena
tonuzun bir programının gereğidir, ama muhterem 
arkadaşlarımın Bakanlığımın faaliyetlerine genel ve 
özel biçimde yönelttikleri tenkitleri tam manasıyle hem 
soru, hem Bakanlık' politikasını anlatma yönünden 
kısıtlı bir imkân olarak önümüzde görülmektedir. Bu 
imkânı mümkün olduğu nispette kullanmaya çalışa-
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cağım. Hemen ifade edeyim ki,, bir saatte muhterem 
arkadaşlarıma ne ikendi Bakanlığınım esas politilkası-
•nm bütün detaylarını ve ne de sorulan her suali, mut
laka cevaplandırılması gereği ortadayken, mutlaka her 
sorunun, her karanlığa gömülen mevzuun cevabı var
ken bunu tam manasıyle intikal ettirememenin ezin
tisi ve üzüntüsü içinde saygıyle sözlerime başlıyorum 

Saygı değer üyeler; 
Bugün gençlik ve spor meselesi sadece Türkiye 

için değil, dünya devletleri arasında bir numaralı me
selelerin içinde, öncelikle bir numaralı mesele haline 
gelmiştir. Türkiye içinde bu ayniyle varittir. Gençlik 
ve spor bugün dünya konjonktüründe meseleye ve
rilen önem bakımından, işe sahip olma keyfiyeti ba
kımından daima bir numaralı problem, bir numaralı 
üzerine eğilinmesi gerekli hadise ve mesele olarak te
lâkki edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bundan bir 
milim geri kalamaz. Kısıtlı bütçesiyle, kısıtlı imkâ-
nıyle, Anayasanın emirleri gereğince Türkiye Cumhu
riyeti gençliğe ve spora gerekli önemi vermek mecbu
riyetindedir. 

Neredeyse Bakanlığımın mevcudiyeti tartışıldı. 
Neredeyse Bakanlığımın gerekip gerekmediği konu
sunda muhterem sözcülerden bir kısmı, özellikle 
Cumhuriyet Halik Partisi muhterem sözcüsü, Bakan
lığımızın mevcudiyetinin gerekip, gerekmediği şeklin
deki bir yola meseleyi aktarma cihetine gitti. Bu me
sele şundan neşet ediyor; Bakanlığımın politikasına 
ve faliyetlerine geçmeden evvel bu önemli konuya 
Anayasa muvacehesinde temas etmeden diğer mese
lelere geçmeyi zait addederim. 

Bu arkadaşımız meseleyi gayet komprime şekil
de şöyle ortaya koyuyor, «Köye veteriner mi, antre-
tör mü, sağlık ocağı mı, spor salonu mu? Köye gi
diyorsunuz, hastalığın tedavisi yok; sağlık ocağı mı 
istersiniz, spor salonu mu?» Pek tabiî sağlık ocağı is
tenecek. Ehem ve mühim pek tabiî yerini ala
cak. Bundan daha tabiî birşey olamaz. Ama, biz, 
Anayasanın gereği olarak, Anayasanın açık hükümleri 
gereği olarak hem kültürel, hem iktisadî, hem sosyal 
meselelere atbaşı değer vermek mecburiyetindeyiz. 
Bunun için, müsaade buyururlarsa Yüce Senatomuza 
ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcü
sü arkadaşıma; Anayasanın bize tahmil ettiği külfet
leri açık maddeler halinde söylemeyi pek yararlı bu
luyorum. 

Anayasanın 10 ncu maddesi,, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları ha
zırlamamızı söylüyor. 

Anayasamızın 41 nci maddesi: «İktisadi ve sos
yal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir.» der. Sosyal 
hayat!... Yaptığımız faaliyet sosyal hayatın en bü
yük maddelerinden biridir, en büyük dayanakların
dan birisidir. 

«Madde 42. — Devlet, çalışanların insanca yaşa
ması...» Memleketimizdeki çalışma nispetine göre 
emekliye ayrılmış, fiilen çalışma imkânını kaybetmiş 
nüfusumuz dışarıda bırakılırsa ki, bizim kanaatimiz, 
biraz evvel sizin de buyurduğunuz gibi, herkes için 
spor sloganından harekettir. Atatürk'ün ta başlan
gıcında -söylediği gibi, «Herkes için spor» prensibin
den harekettir. «... Ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbir
leri alır.» diyor. Sosyal, iktisadî ve malî... Üçünü at
başı koşmuş, üçünü de aynı ehemmiyette görmüş ve 
üçünü de bize bir yükümlülük olarak vermiş. Sade
ce bununla da kalmıyor. 

Anayasamızın 49 ncu maddesi: «Devlet, herke
sin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve 
tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» Ruh 
sağlığını temin etmekle yükümlüyüz. Sporun ruh 
sağlığı ile nasıl beraber olduğunu söylemeye hacet 
yok zannediyorum. 

Keza Anayasamızın 129 ncu maddesi: «İktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır...» Bu 
maddeyi bilhassa muhterem arkadaşlarımın not et
mesini rica ederim. «İktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre ger
çekleştirilir». 

Şu halde, Anayasanın bize emri var; üç 
şeyi ele alacaksınız. Nitekim yaptığımız planlarda bu 
aşikâr şekilde gözükmüş; Birinci, İkinci, Üçüncü Beş 
Yıllık Paoın bize yüklenimleri var, bize verdiği va
zifeler var. Anayasanın emri, 3 tane beş yıllık plan
da tescil edilmiş. Neler yapacaksın? İktisadî geliş
meyi ve düzenlemeyi temin edeceksin. Neler yapa
caksın? Sosyal ve kültürel gelişmeyi ve düzenlemeyi 
temin edeceksin. Benim bakanlığımın yaptığı faali
yet, sosyal faaliyetin anatemelidir. Ben bu faaliyeti 
yürütmekle evvelâ Anayasamın emrine uyuyorum. 

Haa!.. Benim okulsuz köyüm, sağlık ocaksız kö
yüm, vetefinersiz köyüm yok mu? Var pek tabiî. İş
te planımın gerekleri yolunda köyüme hem veterineri
ni, hem ebesini, hem sağlık ocağım imkânlarım öl
çüsünde, planlarım dahilinde, sırası, zamanı, imkânı 
var oldukça salonumu götüreceğim, açık hava bas-. 
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ketbol sahasını yapacağım,, açık voleybol sahasını 
-yapacağım; planımın gösterdiği imkânlar dahilinde 
antrenörü de sırası ve zamanı gelince gönderece
ğim. Bunu yaparken de ödevimi yapacağım. 

Türkiye, elhamdülillah bugün başka yerlerde ol
duğu gibi açlıkla karşı karşıya değildir. Elhamdülillah 
silolarımız 'buğdayımızla yiyeceğimize yetecek nis
pette doludur ve bu sene doldurulmuştur. Herhangi 
bir endişeye mucip cihet yoktur. Programımızı da, 
Türk sporuna ve Türk gençliğine hizmetimizi de 
işte bu Anayasa hükümleri, işte bu plan ve program 
gereğince, işte bu zihniyet ve anlayış gereğince gö
türüyoruz. Yoksa meseleyi basite icra edipte, şehre 
gitmesine imkânı olmayan, ölüm yatağında yatan 
bir hastaya, «Sana ebe mi getireyim, sana doktor mu 
getireyim, sana ilâç mı getireyim; yoksa spor salonu 
mu getireyim?» gibi işi bir nevi karikatürize etme 
meselesi Anayasamızda yoktur. Meseleler, Anayasa
nın ve planın emrettiği biçimde, iktisadî manada da, 
sosyal manada da, kültürel manada da Türkiye Cum
huriyetinin maddî imkânları muvacehesinde milletin 
hizmetine arz edilecektir ve biz, bu sene Türk genç
liğinin esas spor politikasını tespit eden bir bakan
lık olarak bu hizmetleri, verilen imkânların tam ma-
nasıyle kuruşu kuruşuna kullanılarak götürülmesinin 
hazzı içindeyiz. 

Muhterem senatörler; 

Burada şunu ifade etmek isterim: Gerçekten 1976 
yılı Türk sporunda büyük bir merhale yılıdır. 1976 
yılı gerçekten kütleye dönük, gerçekten kütle sporu
na dönük, spor tesisi azlığını, spor adamı azlığını 
giderme yolunda büyük dönemeçlerin alındığı, büyük 
atılımların yapıldığı bir senedir. Bunun şerefi ve 
hazzı içinde huzurunuza geliyoruz. Bu şeref ve hazzı, 
benim milletimin cebinden alınan vergilerle toplanan 
bu bütçe bize sağladı. Bu eserin sahibi de Türk Mille
tidir. Hizmet de 'bu yüzden milletime götürülecektir. 
Biz vasıta ve vesileyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1969 senesinde bir ih
tiyacı karşılamak üzere kurulmuştur. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 4951 sayılı Kanun gereğince kurul
muştur. Bir kısım başka bakanlıklara bağlı olan 
üniteler, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 
açık hükmü gereğince ve 1942'den beri takibedilen 
poltikalar gereğince kararnamelerle ilgili bakanlıkla
ra bağlı olmaktadır. Eğer sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün teklif ettiği yahut yasal olmadığı 
dediği gerekçeye inanırsak, Danıştay kararını bir 
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tarafa bırakırsak; biraz ewel-numarasını söylediğim 
kanunu bir tarafa bırakırsak şu andaki bakanlık bi
rimlerinin tam bir hercümerç trafiğine dönüşmesi
ne sebebiyet verebiliriz. Bugüne kadar olan tatbikat 
kanunidir, doğrudur; Danıştayın kararı ve adını söy
lediğim mezkûr kanun gereğince... 

Saygıdeğer üyeler; 
1976 bütçemizin çok kısa 'bir mukayesesini yap

mak isterim. 1976 bütçemiz komisyonda yapılan 
değişiklikle beraber 1 631 107 000 liraya bağlanmış
tır. Bu bütçemiz bir sene evvelki bütçemize nazaran 
gençlik ve spora tahsis edilen meblâğ itibariyle 
% 50'ye yaklaşan bir artış, 1974 bütçesine göre de 
%105'e yaklaşan bir artış getirmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının poltikası tespit 
edilmiştir ve açıktır; maddî ve manevî varlığı iti
bariyle Türk'ün örfüne, âdetine, imanına, maddî ve 
manevî geleneklerine bağlı, milliyetçiliği kendisine 
umde kılmış, sağlam bünyeli, sağlam kafalı, milleti
ne, imanına, dinine, vatanın bütünlüğüne bağlı bir 
genç neslin yetiştirilmesidir. Spor konusunda politi
kamız şudur; gençliğe, biraz evvel söylediğim Ana
yasa şartları dahilinde, kalkınma planları dahilinde, 
büteç imkânları dahilinde halka, kütleye ve semte 
dönük tesis açığının süratle giderilmesi, halka, küt
leye ve gence sporu daha doğru ve ilmî bir şekilde 
öğretecek olan spor öğreticisi azlığının süratle gide
rilmesi, amatör spor kuruluşlarının çoğaltılması, ye-
şertilmesi, desteklenmesi, Türk gençliğinin kredi ve 
yurt imkânlarının Devlet imkânları nispetinde artı
rılması genişletilmesi... 1973'de Millet Meclisinde 
Adalet Partisi Grupu adına yaptığım konuşmanın as
lına sadakatle bu seneki getireceğim faaliyeti de bi
razdan arz etmeye çalışacağım. Sade bununla değil, 
gençlik kesiminin milletimizin % 49'unu teşkil et
tiği gozönüne alarak, Büyük Atatürk'ün ve esasında 
ilmî bir prensip olan «Herkes için spor» prensibi na
zara alınarak, gençlikle ilgili her türlü Devlet kurulu
şu ile Millî Eğitim Bakanlığı ile, Köy İşleri Bakanlığı 
ile, Çalışma Bakanlığı ile, Silâhlı Kuvvetlerimizle, 
okul içi ve okul dışı gençlikle, esnaf gençlikle, işçi 
gençlikle, köylü gençlikle velhâsıl p/c 49'u teşkil eden 
kesimle ve her yaşla meşgul olabilme yönünden 
Gençlik ve Spor Bakanlığını tepede koordine edici, 
organize edici, tepede birleştirici bir bakanlık, hâ
kim olan bir bakanlık haline getirmektir politikamız. 
Bunlar tespit edilmiş ve açıklanmış muhterem arka
daşlarım. 

Bakanlıkta yeni düzenlemeler yapmak... Arka
daşlarım temas ediyorlar, özellikle A. P. sözcüsü ve 
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gerçekten 30 yılım spora vermiş bir arkadaşımız olan 
Sayın Beliğ Beler'in bahsettiği ve Sayın Küntay'ın 
'belirttikleri gibi spor da yeni bir düzenlemeye ihti
yaç vardır. İlk defa 1976 senesinde Beden Terbiyesi 
Teşkilâtı ve Bakanlık bugüne kadar görmediği bir 
kadrolaşmaya kavuşacaktır. Federasyonlar, bakanlık 
'birimleri, tesisler ilmî bir biçimde genişletilmiş kad
rolarla daha fazla bir hizmeti millete götürmenin 
planlaması içine girmişlerdir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu genel hususları bu şekilde belirttikten sonra, 

(bana verilen vaktin kısıtlı olmasını gözönüne alarak, 
arkadaşlarımın özellikle temas ettikleri konulara do
kunacağım. Böylece benim sizlere sunmak istediğim 
meseleleri karanlıkta bırakmamış olacağız ve arada 
mümkün nispette bir irtibat kurmaya da çalışaca
ğız. 

Saygıdeğer Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Beliğ 
Beler arkadaşımız, bütçe imkânlarının daha fazla ar
tırılmasını söyledi. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu 
seneki bütçemiz elimizdeki imkânlara göre gerçek
ten daha fazla nispette artırılmıştır. Gönlümüz bu 
nispetlerin daha büyük nispetlere ulaşmasıdır. 

Sayın Beler, Spor Genel Müdürlüğü kanun ta
sarısının komisyonda bulunduğunu belirttiler. Ger
çekten Bakanlığımızın bu konuda geniş çalışmaları 
vardır. Pek tabiî Bakanlığın yaptığı çalışmalara pa
ralellik arz etmek kaydiyle bu konudaki kanun ta
sarısı Bakanlığımız tarafından desteklenecektir. 

Sayın Beler'in, diğer sözcü arkadaşlarımın, Sayın 
Küntay'ın özellikle temas ettikleri bir konuyu arz 
etmeye çalışayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Basın da müteaddit defalar yer aldığı gibi, 

Spor - Toto gelirleri evvelâ yükselen zirveye çıkan, 
bilâhara aşağıya doğru inen bir seyir takip etmek
tedir. Bakanlığa başladığımızda bu düşüşü dondur
ma hususunda gerekli tedbirleri almanın gerektiği 
inancını ifade ettik. Bu durdurmayı nasıl yapacağız, 
onu arz edeyim: 

Haziran ayında Danıştaya sevk ettiğimiz tüzük 
tadilâtı 28 Eylül 1975'te Danıştayın tasdikinden ge
çerek Bakanlar Kurulumuza intikâl etmiştir. Bu tü
zük tadilâtı ile Spor - Toto'da meydana gelecek ta
dilâtlar tahmin ediyorum, şu anda içinde 590 küsur 
işçinin çalıştığı ve gerçekten Yurtlar Kurumuna, Be
den Terbiyesi Teşkilâtına, Hazineye, kulüplere büyük 
meblâğlar vermek suretiyle yardımı dokunan bu ku
mlusun, inme seyrini belli bir yerde durduracaktır. 

Ayrıca. Sayın Küntay'ın înter - Toto konusunda, 
keza bu meselenin belirli bir düzeye gelmesinde ya-
rarlı telâkki ettiğimizi söylemek isterim. 

Şurası muhakkak ki, kıymetli arkadaşlarımız te
mas ettiği Spor - Loto Kanunu ve bu konuda çok 
saygıdeğer Millî Selâmet Partili arkadaşım Ali Oğuz' 
un temas ettiği meseleler üzerinde benim bir Hükü
met üyesi olarak burada söyleyeceğim söz; bugün 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin koalisyon proto
kolü gereğince, kendi plan ve programı gereğince 
ne yapması lazımsa, bu konuda takip edeceği politi
ka ne ise bu çerçeve dahilinde pek tabiî gerekli poli
tika takip edilecektir. Meselenin bildiğimiz bir ku
mar veya bunun dışında bir iştirak veyahut yarar 
ve kâr hanesi arasındaki bir terazi ölçüsü konusunda 
muhterem arkadaşlarımın çeşitli şekilde dermeyan 
ettikleri fikirleri şu veya bu şekilde eleştirmeyi zait 
addediyorum, 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız, bi

raz evvel izahına çalıştığımız espiri içinde bizim spor 
tesisi azlığı yolunda giriştiğimiz faaliyeti; «Evvelâ 
başka şey yapın, sonra salonları yapın...» Yanlış an
lamadıysam, mealen anlatmak istediği bu. Niye aynı 
fikirde olmadığımı... 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Yanlış anlamışsın... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKl 
EREK (Devamla) — Hayır yanlış anlamadım. Za
bıtlar buradadır, gayet açıktır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Veteriner yoksa, oraya vete
rinerde gider, spor salonu da... Ben diyorum ki, 
bütçemin imkânları dahilinde atbaşı olarak ben her 
iki, her üç hizmeti de götüreceğim. Onun gereğini 
söyledim. Esasında 10 yılda bin spor salonunu ya
pacağız defken Türkiye'nin bu hızla spor tesisi açı
ğı giderilemez. 52 senede Türk gençliğine hâlâ faal 
olan 104 tene salon yapılmış ise, Türk gençliğine 
52 senede hâlâ faal olan 8'i açık, birisi kapalı 9 ha
vuz yapılmış ise, bu hızla Türk gençliği bir yere 
gidemez derken, Türkiye'nin bu konuda bir atılım 
yapması lâzım; 10 yılda bin salon, her yıla 100 sa
lon, normal yapacağınız spor salonlarının bunun 
üzerine ilâve olması lâzımdır derken, bir gerçeğe 
işaret ediyorduk. Bir yaraya merhem sürdüğümüze 
inanıyorduk. Kütleye, millete tesis ve spor götürdü
ğümüze inanıyorduk. Pek tabiî benim bunu yapa
cak ölçülerim var; bu spor tesislerini götürecek öl-; 
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çülerimiz var. Arkadaşımın dediği gibi, eğer .suyu, 
okulu, sağlık ocağı, ebesi yoksa pek tabiî o zaman 
ehemm tercih edilecektir, öncelik sırası kazanacak
tır, ama benim 10 bin nüfuslu kazamda, 15 bin nü
fuslu kazamda ilkokulları, ortaokulları, liseleri, sanat 
okulları, ticaret liseleri, hastanesi, sağlık ocağı, ebe
si, veterineri, Hükümet tabibi olan kazama eğer 
bugüne kadar bir spor salonu yapılamamış ise; ça
lışmaya dönük, hizmete dönük spor salonunu.ben ora
ya götürmekle yükümlüyüm. Benim vecibemdir. Sıra 
ona gelmiştir. Doktorunu halletmiştir, ilkini hallet
miştir, ortasını halletmiştir, lisesini halletmiştir, sa
nat okulunu, ticaret okulunu halletmiştir, sıra spor 
salonuna gelmiştir. 500 küsur kazamda; bu şartları 
olan 500 küsur kazamda spor salonu olmadığını 
sevgili arkadaşım biliyor, mu?... Belediye reislerimi
zin, «arsası benden, tuğlası benden, işçisi benden; bü
tün gençlik spor salonu istiyor» diye büyük bir te
hacüm ile, şerefle Bakanlığıma geldiklerini muhterem 
arkadaşlarım hatırlıyor mu?.. Onlara ben cevabı 
saygıdeğer arkadaşım gibi veremem... Doktoru da 
hazırlayacağız, ebeyi de göndereceğiz, senede 2 500 
köye yolu da yapacağız, elektrik de gidecek. Bun
ların yanmda bu arada köye açık hava sahası yapı
lacak, köye ve kasabaya spor salonuda gidecek. Bi
zim hizmet anlayışımız bu. Onun için. hizmetimizin 
gereğini yaptık. Onun için 1976 Haziranında kamu
oyuna vaadettiğimiz sözümün gereğini yüce huzur
larınıza yapmış ve programlamış olarak gelmenin 
hazzı ve heyecanı içindeyiz. 

Bu sene, 52 senede 104 salona mukabil, 
(100 + 35) spor salonu yapılacaktır muhterem ar
kadaşlarım. 100 salon ile 35'i ayırmamız lâzımdır. 
100 salon asgarî 250, azamî 500 seyircili. Esas iti
bariyle spor çalışmasına dönük. Güreşte geriyiz, alet
li jimnastikte geriyiz, basketbolda şu dereceyi aldık, 
voleybolda bu dereceyi aldık.. Hangi kaynakla? Tür
kiye'nin bütün sporcıları sadece Ankara'daki 2 - 3 
salonda MI yetişecek, yoksa belirli yerlerdeki salon
larda mı yetişecek?.. Bir basketbol takımını adam 
milyonlann içinden seçiyor. Ben basketbol takımını 
3-4 bin kişinin içinden seçiyorum. Hangi kaynakla 
bunu ' elde edeceğiz?.. Kasabada, kazada, vilâyetteki 
spor kütlesini, spor kaynağını hangi kaynakla ye
şerteceğiz?. 

Güreş yapamıyoruz... Sayın Beler dokundu, Sa
yın Küntay dokundu, Sayın Özer dokundu, tahmin 
ediyorum Sayın Güneş de aynı konuya temas etti
ler, diğer arkadaşlarım da temas etti; güreşte geri-

I ledik. Evet; yüreğimiz yanıyor. O şaşalı devirleri; 
8 sıkletten 7'sinde bayrağımızın şan ve şerefle dal
galandığı günleri hicranla arıyoruz, haklısınız, ama 
karakucak kaynağı kurumakta. Yağlı güreş, zaman 
zaman gayesinden saptırılmakta ve kaynağı kuru
makta. Ne ile temin edeceğiz? Sununla temin ettik: 
Gençlik Spor Bakanlığı 1975 senesinde okul içine 
66 tane minder programlanmış idi. Bakanlığım bu 
sene program dışı olarak 125 minderin daha yapımı
nı ve dağıtımını sağladı. Mesele, bununla ele alına
cak. Beş yüz küsur kasabada salonda çalışması ge
reken, salonda gürse antrenmanı yapması gereken 
benim gencime bu tesisi götürmedikten sonra hangi 
aşamayı bekliyorsunuz muhterem arkadaşlarım?.. 

Yine bir kıymetli arkadaşım, tahmin ediyorum Sa
yın Beler, yanılmıyorsam Sayın Özer de aynı şeye do
kundular; «Rusya'da profesör var» dediler. Doğru
dur. Orada bizim karşımıza çıkan 10 kişilik güreş ta
kımı, milyonların içinden seçiliyor; milyonlann için
den seçilerek takıma girmektedirler. Benim imkânla
rım, iki elin 10 parmağı kadar kısıtlı. Bir ihtisas kulü
bü; sadece 3 ay, 4 ay, 5 ay, o da bu sene tatbike ko
nuldu. 6 ay, 8 ay evvel tam bir randımanla, tam bir 
kapasite ile Montereal Olimpiyatlarına hazırlanma 

I imkânını ilk defa bu sene verdik. 2 - 3 ay gelir güre
şini yapar, ondan sonra orağının başına döner, ondan 
sonra işinin başına döner, işte bu kaynakları yarat
mada biz yaraya neşter verduk muhterem senatör ar
kadaşlarım. Yaraya neşteri, tesis açıklığı yüzünden 
vurduk. Onun için yurt sathına 100 salon (artı) 35 
solan dağılacaktır. 100 salonda tam 9 tane spor dalı 
çalışması gösterilecektir. Anaspor dallarına 9 tane spor 

I dalı icra edilecektir. 35 spor salonu nedir derseniz; 
I 35 spor salonu, her sene yapılan normal spor salon

larına, benim de bu sene yapmak mecburiyetinde ol
duğum spor salonudur. 

Geçen sene yapılan spor salonu normal 20'nin üs
tünde iken, ona karşılık normal yapılan spor salonu 
adedi 35'ıir. Böylece, Türk sporunun hizmetine 1976' 

I da başlayıp 1977'de hizmete sokulmak üzere 135 tane 
I spor salonu programlanmıştır. Bu hizmeti, iyi bir şe-
I kilde karşılamak, bu hizmetten gurur duymak, bu 
J hizmetin bir an evvel gençliğin hizmetine götürülme

sinde bize destek ve yardımcı olunması lâzımdır. Tah-
I min ediyorum ki, saygıdeğer arkadaşlarım bu izahat-
I lardan sonra bize yardımcı ve destek olacaklardır. 

I Yüzme sporu : 

I Yüzme sporunun deniz kenarlarında yapıldığı de-
J virler geride kalmıştır. Artık, üç tarafımızın denizle 
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çevrili olmasının bize getireceği yeni bir şey yoktur. 
Biraz evvel söyledim; 8 tane açık, T tane kapalı havu
zumuz var. Bu sene programa soktuğumuz, 1976'da 
inşaasına başlanıp 1977'de bitirilmesi gereken yüzme 
havuzu, (sayın üyeler kapalı yüzme havuzu açık değil) 
kapalı yüzme havuzu 19 tanedir. Bu hizmeti de götür
menin sevinci ve hazzı içindeyiz. 37 tane, yine kütleye 
dönük stat, 37 tane pist, 37 tane açık basketbol, vo
leybol ve tenis sahası, keza bu sene programladığımız 
tesisler cümlesindendir. 

tik defa bu sene ata sporu olan oirit alanı Erzu
rum'umuzda kurulacaktır; ilk defa. Programa sokul
muş ilk cirit alanı bu sene ele alınmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım? 

Haziranda Bakanlar Kurulumuzun aldığı bir ka
rarla, yurdumuzda imal edilemeyen; fakat kullanıl
masında lüzum bulunan spor araç ve gereçleri güm
rüksüz ithal edilme mazhariyetine kavuşmuştur. Ke
za, bu sene ilk defa spor tesislerinden amatör spor 
kuruluşları, özellikle okullar, ücretle spor faaliyetle
rini yürütmekte iken, bu sene amatör kuruluşlardan ve 
okullardan tesislerden istifade için ücret alınması ke
sinlikle kaldırılmıştır. Saygıdeğer Barlas Küntay arka
daşımızın dokunduğu 'bu hususu bu biçimde cevap
landırmanın kendisini tatmin ettiği kanaatindeyim. 

Cumhuriyet Halk. Partisi Sözcüsü arkadaşım, spor 
salonlarından istifade keyfiyetinin, spor salonları ka
pasitesinin % 17 olduğundan bahsetti. % 17 rakamı, 
Cumhuriyet Halk Partili çok saygıdeğer selefim Mus
lininin Yılmaz Mete'nin Bütçe konuşmaları sırasında 
kamuoyuna açıkladığı kapasite imkânıdır. Ben bu ka
pasitenin c/c 50'ye çıktığını, İstanbul Anadolu'hisarı 
Gençlik ve Spor Akademisi açılışında söyledim. Şu 
anda, spor tesislerimizden faydalanma oranı sizin de
diğiniz gibi % 17'de kalmamış, bu sene sonunda % 50' 
ye çıkmıştır. Spor salonlarımızdan istifade eden genç
lik sayısı, özellikle okul çağındaki gençlik adedi 1,5 
milyon öğrencimizdir. Bu seneki hedefimiz ve prog
ramımız, 1976 yılında spor salonu kullanma kapasite
sini % 80'inin üzerine çıkarmak; 1.5 milyon istifade 
adedini, 3 milyona yaklaştırmaktır. Yaptığımız prog
ramlama ve hedef budur. 

Sayın Beler, Sayın Küntay ve Sayın Güneş, «Mas
raflı gezilere son» dediler. Masraflı ve turistik ge
zilere son... Kesin. Buna da «,son»u verdik muhte
rem arkadaşlarım. 

özellikle Montreal Olimpiyatlarına katılma pren
siplerimiz, bundan bir müddet evvel kamuoyuna ga-
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yet kesinlikle açıklandı. Bu açıklamaya göre,- her şey
den evvel «iştirak etmiş olmak için iştirak» keyfiye
tine kesinlikle son verildi. Bundan sonra «İştirak etmiş 
olmak için iştirak» keyfiyetine son vereceğiz. Esa
sında olimpiyatların eski manası da, bundan (eski ta
biriyle) tecerrüt ermiştir, ayrılmıştır, soyutlanmıştır. 
Eskiden, sadece iştirak etmek önemli iken şimdi, iş
tirak etmekle beraber orada belirli bir düzeye eriş
menin de önemli olduğunu, özellikle tanıtma yönün
den, özellikle iftihar edöbilme yönünden bir önemi 
haiz olduğunu inkâra hacet yoktur. Montreal Olimpi
yatları esası buna göre tanzim edilmiştir. Açıklanan 
miktarlar, gidiş kıstas ve ölçüleri, en gerçekçi biçim
de tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın Beler, serbest giriş kartı meselesine dokun

dular. Bundan evvel kamuoyuna yaptığım açıkla
mada bu meseleyi ele aldığımızı, serbest giriş kartı 
keşmekeşliğine son verme niyetinde olduğumuzu, yö
netmelik çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştim; 
aynı konuyu keza tekrar ederim. 

Tek tip elbise konusu, gıda yardımı, bölge büt
çelerine ödenek meselesi önemle ele alınmıştır. Bölge 
bütçelerine ödenek meselesinde; Sayın Beler, arka
daşım dokundukları için çok teşekkür ederim, bu se
ne bölge bütçelerine konulan ödeneğimiz 225 milyon 
olarak, geçen seneye nazaran % 100, evvelki seneye 
nazaran % 150 nispetinde artırım sağlanmıştır; bölge 
bütçelerindeki faaliyetlere ağırlık verebilmek için. 

Salonların ve spor tesislerinin tamir ve onarımın
da gecikmeye sebebiyet vermemek, tesislerin bakı
mında çökmesini, kötü kullanımını önlemek bakımın
dan bu sene koyduğumuz 15 milyon lira 1974'te ko
nulan 5 milyon liraya göre c/c 200, 1975'te konulan 
7.5 milyon liralık ödeneğe göre c/c, 100 bir artırım 
sağlamıştır. Bunlar, tesislerin bakırnma, özellikle böl
gelere tahsis edilen bütçelerde, bölgeler marifetiyle 
yürütülen spor karşılaşmalarına, amatör spor müsaba
kalarının daha genişlemesine, daha etkinleşmesine, 
daha yaygınlaşmasına hizmet edecek meblâğ artırım
larıdır. Bu bakımdan Sayın Beler'e ve Sayın Kün-
tay'a teşekkür ederim. 

Bakanlık Teşkilât Kanunumuz, muhterem _ arka-
daş'anrr.ın da dokundukları gibi, Bakanlığımız tara
fından hazırlanmış, bakanlıklarımızın görüşüne sunul
muştur. Bakanlıklarımızın görüşü geldiğinde derhal 
Bakanlar Kurulu eliyle Yüce Meclise sevkedilecektir. 

Akademiler Kanunu tasarısı hazırlanmış, Yüce 
Meclise sevkedifmek üzeredir. Üzerindeki her türlü 
işlem tamamlanmıştır. 
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Kredi ve Yurtlar konusuna birazdan geleceğim. 
Ancak tasarılar konusuna temas edeyim. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu tadil tasarısı 
da keza Bakanlar Kurulumuza sevkedilmiş, Bakan
lar Kurulumuzun imzası ile Yüce Meclise sevkedil-
mek üzere bulunmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Spor politikamızın tespitinde, biraz evvel muhte
lif prensipleri açıklamıştım. En büyük açığımızın, bir 
diğer açığımızın esasında spor adamı açıklığı oldu
ğunu belirtmek isterim. Ne spor adamı açığı? Spor 
adamı açığı şu : Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
saygıdeğer arkadaşım diyor ki; «Akademilerden çı
kacak arkadaşların ne işe yarayacağını bir türlü kes-
tiremedim...» 

Akademilerimizin açılışmda bilcümle saygıdeğer 
senatör ve miiletvekillerimize davetiyelerimiz gitmiş
ti. Bu konuda basınımıza müteaddit açıklamalarımız 
olmuştu. Salonu yapıyoruz, güzel. Minderi verdik, o 
da güzel. Okul içi kaynağımız var, okul içindeki öğ
rencimiz spor yapacaktır diyoruz; büyük bir kitle. 
Silâhlı Kuvvetlerimiz var, o da güzel. Ne ile yapaca
ğız bunu? Spor adamı ile yapacağız. Şu andaki spor 
adamı durumumuz ne? Açık, gayet açık. En büyük 
dayanağımız olan, faaliyetlerimizin en büyük destek
çisi olan, bugünkü akademilerimizin, okul içi spor 
faaliyetlerimizin izcilik faaliyetlerimizin yürütülme
sinde sağ kolumuz mertebesinde bulunan beden eği
timi öğretmeni, Türkiye'mizde, bana verilen resmî ra
kamlara göre 1 100. Resmî rakamlara göre ihtiya
cımız 8 ilâ 10 bin; öyle deniyor. Bilfiil faaliyet gös
teren, idarî faaliyetler dışındaki beden eğitimi öğret
menimizin adedi 8Ö0 ve 900. Fevkalâde açık. Esa
sında 10 binin, 20 binin, Bütçe Komisyonunda say
gıdeğer arkadaşlarıma da ifade ettim; bu açiğı 10 
binle, 20 hinle kapatmamıza imkân yoktur. îşte Genç
lik ve Spor Akademisinden mezun olan arkadaşla
rım, inşallah o günler de gelecektir; «iki tane gürbüz 
çocuk doğmuştur» dedik. İki tane güfbüz çocuk doğ-
muşturun manasının altında şu yatar : Bu gürbüz ço
cuklar gelişecektir, meyva verecektir, Türk sporuna 
yararlı olacaktın 

iMühtelif tenkitlere muhatap oluyoruz, «efendim, 
eksiği var, gediği var niye açıldı?» deniyor. Arkadaş
larım, şu anda sizin evinizde ne eksik varsa, şu anda 
Yüce Senato binasının, şu anda şu veya bu şekildeki 
herhangi bir üniversitenin ne açığı, ne eksiği varsa 
bizim de o kadar açığımız ve eksiğimiz vardır. Eş

yanın tabiatından gelen açık ve eksiklikler vardır. 30 
milyon lira sarf edilmiş. 1968'de Saym Başbakanım 
tarafından gençliğin esaslı bir yarasına hizmet olarak 
verilmiş bir Gençlik ve Spor Akademisinin; spor site
sinin temeli atılmış, 30 milyon lira sarfedilmiş, sahası 
var, derslikleri var; istanbul Üniversitesin «size her 
türlü yardımı yapmaya hazırım» diyor, «îaboratuva-
rırn emrinizde» diyor, «hocam emrinizde» diyor, Al
manya'da tahsil görmüş beden eğitimi öğretmenim 
var, orada ben 108 tane gencime tahsil vermeyece
ğim, eksik - gedik bitsin diye bekleyeceğim... Hayır 
arkadaşlar, ayrı kanaatteyim. Teraziye vurduk, fay
dasını ve kârını hesapladık, fayda kesinlikle hizim ka-
natimize göre üstün geldi. Onun için 108 tane vatan 
evlâdı, orada akademi ve yurt sporuna hizmet etme 
eğitimi görüyor. 

Bize bütçe ile herhangi bir kanunî vecibe olma
dığı halde, üzerimize bir yüklenim yüklenmediği hal
de, sırf «fazla eforda bulunuyorlar, gıda yardımı ge
rekir» diye, her türlü malî riski göze alarak gıda 
yardımında bulunduk ve Kredi ve Yurtlar vasıtasıyle 
sadece Gençlik ve Spor Akademilerine mahsus ol
mak üzere iki tane yurt açtık. Evet, belki Orta Doğu' 
daki gibi 2 yataklı, sıcak sulu, soğuk sulu, yatak oda
larında envai türlü lüksün bulunduğu bir yer değil; 
ama istanbul'un dört bir tarafından Anadolühisan' 
na koşup yorulmasın, yol parası vermesin, ayrıca ya
tak parası vermesin diye, vecibe ve yüklenimimiz ol
madan yatak ve yemek derdini hallettik. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yarı ya
taklar da boştur. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Hayır efendim, yatakları tam 
olarak doludur, inşallah, vaktimiz müsaade ettiğin
de; yatakların nasıl boş kaldığını da söyleyeceğiz. Ya
takların boş kalması meselesi, esasında çok geniş bir 
meseledir. 

Aralık İ975'te Manisa Gençlik ve Spor Akademisi
ni açtık. 84 öğrencimiz orada eğitim görmekte. Her 
türlü aksamı eksiksiz tamamdır. Yüzme havuzu ile, 
basket sahasıyle, voleybol sahasıyle, futbol sahası ile 
ve her türlü hizmeti ile emre amadedir. Silâhlı Kuv
vetlerimizden, saygıdeğer eski Bakanınım zamanında 
3 milyon devralınmış ve üzerine 9,5 milyon sarfı ile 
bugünkü hale getirilmiş. Boş mu bırakacaktık? Hayır, 
boş bırakmadık, 84 gencimiz orada mükemmel eğiti
me girdi. 
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4 sene sonra ne olacak? 4 sene sonra, benim lise
me, benim ortaokuluma, benim bölge müdürlüğüme, 
bu işin kompetanı olan spor adamı azlığımı takviye 
eden ilmî spor öğreticisi gidecek; işte oraya gidecek. 
Liseme, akademime öğretim üyesi, ortaokuluma, böl
geme, federasyonuma, spor ajanıma bu arkadaşları
mız gidecek. Akademiler sadece kendi başlarına yalnız 
mı kalacak diyorsunuz? Hayır. Akademiler, aynen 
millî eğitimimizde olduğu gibi, kendisine bağlı eğitim 
enstitülerini de açacaktır. Kendisine bağlı eğitim ens
titüleriyle iki yıllık öğretimle, daha teknik düzeydeki, 
daha çalışmaya ve daha antrenöre ve monitöre dönük 
düzeydeki elemanları yetiştirmenin gayreti içinde ola
caktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Koordine politikamız yönünden özellikle Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Köy işleri Bakanlığı ile yapıl
mak üzere bulunan protokolümüzü belirtmek isterim. 
Bu protokolümüzle köylerimize, Köy İşleri Bakanlı
ğının vasıtaları gittiğinde, köy ve Hazine arazileri 
üzerinde spor yapmaya elverişli ufak sahaların yapı
mını protokole bağlıyoruz. Ebesi olmak gönlümüzün 
arzusu, doktoru olmak keza gönlümüzün arzusu; ama 
biz bir hizmetten faydalanmayı, tabirleriyle «yeğ.» tu
tuyoruz. Oraya dozer gidiyor, oraya buldozer gidi
yor, oraya bir emek sarfediliyor; köy okulunun önün
de bir saha var, iki tane basket potasını benim Bakan
lığım verecek, voleybolun iki direğini, filesini Bakan
lığım verecek, Köy İşleri Bakanlığımız da bir yarım 
günde, bir iki günde orayı bir basket ve voleybol saha
sı haline getirecek. Bu mu başımıza kakmç edilen? İf
tihar ediyoruz, isabetli hizmet yaptık diyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Kredi ve Yurtlar meselesine gelince : 

Evvelâ şunu Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ar
kadaşıma belirtmek isterim : 

Bu yurtları, söylediği kompozisyonla Irmak Hükü
metinden, Irmak Hükümeti de ondan evvelki C. H. P. 
ve M. S. P. Hükümetinden devraldı. Kendilerinden 
devralınan kompozisyonda gerçekten hiçbir değişiklik 
yoktur. O kompozisyon hâlâ şimdiki durumunu mu
hafaza etmektedir. 

1974 - 1975 yılında, özellikle 1975 yılında 31 722 
öğrenciye ismen kredi tahsisi yapıldığı halde, bu tah
sisten 25 000 öğrencimiz istifade etmiş bulunmakta
dır. Bugün 14 ilde 33 tane yurdumuz vardır. 14 ilde 
bulunan 33 yurdumuzun, önümüzdeki 1976 senesinde
ki yatırımlarda programlanan yatak kapasitesi 11 003' 
dir. 11 000 tane daha ilâve yatak kapasitesi olacak-

j tır. Hangisine? 32 170 yatağa. 1976 senesinde 12 yur
du, yurdumuzun muhtelif illerinde özellikle, pek ta-

ı biî kanun gereğince, yükseköğrenim müessesesi bulu
nan yerlerde hizmete sokma gayreti içindeyiz. -Bu 12 
yurdumuzla 5 000 tane yeni yatak kapasitesi ilâve 
edilmiş olacaktır. 

Yurtlar bütçesinde de, geçmiş yıllara göre büyük 
bir merhalenin kat edildiğini söylememe müsaade 
buyurunuz. 1974 senesinde 306 milyon lira olan Yurt 

i -Kur Bütçesi, 1975 senesinde 504 milyon, 1976'da 
744 milyona baliğ olmuştur. Şu duruma göre, 1975'e 
göre Yurt - Kur bütçesinde Hazine yardımı da da
hil, (ki bu sene Hazinemiz Yüce Komisyonun da 
delaletiyle 602 milyon Yurt - Kurun bütçesine ilâve 
sağlamıştır.) geçen sene bütçesine göre yapılan fazla 
meblâğ % 50 nispetindedir. 1974 bütçesine göre ar
tırım % 100'ü geçmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Burada bir tercihle karşı karşıya kaldık. Gayet açık
lıkla, söylüyorum; 1973 yılında Adalet Partisi Sözcü
sü olarak öğrenci kredisinin, gayet açık, kesin, 600 
ilâ 750 lira arasında olması gerektiğini söyledim. Bu 
kanaatimi sadece orada söylemedim, bu kanaatimi 
Kredi Yurtlar Kurumu Gnel Kurul toplantısında da 
söyledim. Bugünkü hayat standardına ve konjonk
türüne göre mücerret bir öğrencinin her türlü ihtiya
cı ne ile karşılanır der isek; yani topyekûn bir öğren
cinin, bir şahsın, bir gencin ihtiyacı ne ile karşılanır 
dersek, pek tabii 500 liranın, hatta benim teklifime 
katıldınız 600 - 750 liranın da bu konjonktürlerle uy
gun olup olmadığı daima münakaşa götürür ve ekse
riyetle uygun olmadığı ortaya çıkar. Biz bu kanaati
mizi eFan muhafaza ediyoruz. Ancak, bu sene % 50 
nispetinde yapılan Hazine yardımının daha. isabetli, 
daha çok. gence gönderilmesi yolunda bu hizmeti bir 
destek hizmet şeklinde ele aldık. Bir destekleme... 
Kime destek? Yükseköğrenim gencini okutan aileye 
destek. Bizatihi gencin kendisine bir yardım ve destek 
manasında ele aldık. Bunu ele alış sebebimizde şu saik 
vardı : 

Halen 43 bin küsur arkadaşımıza kredi ödenmek
tedir. Geçen seneden beri halen 43 bin arkadaşımız 
fiilen kredi almaktadır. Bugüne kadar da 70 bin yük
seköğrenim genci kredi almıştır. Eğer, bir artırım 
söz konusu olduğunda, eski geriye bırakılamaz, 43 bi
ni de hesaba katmak gerekirdi. Yeni artırımı da he
saba katmak gerekirdi. Bunun hesabını yaptık, yap
madık değil; 600 liradan verilmesi hususunda karara 

j varıldığında, (ki burada bir noktayı istidraden arka-
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daşlanma birazdan arz edeceğim.) 600 lira hesabiyle I 
bu sene ancak 15 bin yükseköğrenim öğrencimize I 
kredi verme imkânımız hâsıl oluyordu. 500 liradan, i 
43 binin de hesabiyle beraber, bu sene yeniden 43 
bine ilâveten, geçen senenin üstesine; yani % 100'e 
varan bir artışla 30 bin yeni öğrencimize dahi 500 li- 1 
radan kredi verme imkânını teraziye koyduk. 15 bin 
kişiye 600 liradan mı, 30 bin kişiye 500 liradan mı?.. 
Türkiye'nin şartlarının ve destek yardımının 30 bin I 
öğrenci kapsamının daha uygun geldiği kanaatine biz I 
varmış bulunuyoruz. Ama, bu konudaki esas yetki, 1 
karar sa'hi'bi, benden evvel Cumhuriyet Halk Partili I 
Bakan arkadaşım Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'nin i 
Senato zabıtlarında da açıkça belirttiği üzere, «Bakan I 
olrak evet ben size hesap veriyorum» diyor Sayın I 
Yılmaz Mete «Ama benim Yurtlar Kurumunda yapa- I 
cağım hiçbir iş yok» diyor, zabıtlarda vardır, gayet I 
açık ve kesindir. Bu noktada sahibi seiâhiyet, söz sa- I 
bibi bu ölçüyü temin edecek Genel Kurul ve Kredi I 
Yurtlar Kurumudur. Ama, Bakanlık olarak bana yö- j 
nelttiğiniz soru gereğince, bizim Bakanlığımızın ka- I 
naati, 600 liradan 15 bin kişiye mi, 500 liradan 30 bin I 
kişiye mi?.. 500 liradan 30 bin kişiyedir. Bir yaraya I 
merhem olacaktır, destek olacaktır, kitabına yardım I 
olacaktır, pek tabiî ailesinin yardımı vesair yardımlar 
buna inzimam edecektir. I 

Saygıdeğer üyeler, bu kapsama diğer bakanlıkların 
verdiği burs vesair ek giderler, bizim verdiğimiz kredi I 
nispetinin dışındadır. Bu miktarı da verirsek, bilfiil 
kredi alan öğrenci sayısı, takriben 72 bine ulaşacaktır. 
Eğer, 225 bin yükseköğretim öğrencisini hesaba katar- I 
sanız nispet % 30'un üzerine gelmektedir. 250 bin ola- | 
rak telâkki ederseniz, % 30 civarındaki sadece yük- I 
seköğrenim gencine kredi imkânının hazır edildiği ken- I 
dişini kolaylıkla göstermektedir. I 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşıma bu I 
yurtların kompozisyonunu biz devraldığımızı söyle
miştik. Kendisinin verdiği rakamlar, muhakkak ki 
doğrudur, çok sık verdiği için göz gezdirdim, herhal
de doğru bir mahreçten istihsal ettiler. Ben şimdi ken- I 
dilerine bazı rakamlar vereceğim. 

Ankara Atatürk Erkek Yurdunda 2 016 yatak ka
pasitesi, 1 526 mevcut sayı var, Bütçe Komisyonun
daki güne kadar; 490 tane boş yatağımız vardır. I 

Yıldırım Beyazıt Erkek ve Kız Karma Yurdu : I 
Saygıdeğer arkadaşına burada şunu söylemek isterim; 
'halen bu yurdumuz Kız Karma Yurdudur ve halen i 
bu yurdumuzda 134 kızımız vardır. Bahsettiği Yöne- I 

tim Kurulu kararına da birazdan gelmek istiyorum. 
İstanbul'da Edirnekapı Yurdunda 609 boş yer bu

lunmaktadır. 
Şimdi ben saygıdeğer arkadaşıma bu misalin diğer 

bir tarafını göstereceğim : istanbul'da 2 652'si er
kek ve 28 8'i kız olmak üzere Atatürk Erkek Yurdu 
vardır 10 blok halinde. Bu yurtta boş yatak sayısı 
1 078'dir. Bu yurtta, sayın arkadaşımın ayırdığı ve 
tasnife tabi tuttuğu nispetlere göre, kendisinin söyle
mediği tandanslı öğrenciler kesinlikle çoğunluktadır. 
Topkapı Yurdunda kesinlikle ekseriyettedirler. Ora
da, bizim izlenimlerimize, gittiğimiz gezilerde ziyaret
lerimize göre, sadece 1 blok yurt ve diğerleri başka 
tandanslı genç kardeşlerim izdedir. Buradaki boş ya
tak sayısı da 1 078'dir. 

Şu duruma göre, kendi ifadesine, Ankara'daki 
yurtlardaki boş yatak kapasitesi, istanbul'da kendi 
belirlediği tandansa ait 1 078 boş yatak kapasite ile 
muadil vaziyettedir. Şu duruma göre, saygıdeğer söz
cü, meselenin yalnız bir tarafını ele alıp diğer tarafını 
söylemedi. 

Vezneciler Erkek Yurdu : 1 004 kapasitelidir. Vez
neciler Erkek Yurdu, kendileri daha iyi bilirler, 627 
halen mevcut, 377 tane boş yatak kapasitesi vardır 
Vezneciler Yurdunda. Tandansını kendileri takdir bu
yursunlar. 

Burada hemen şuna işaret etmek isterim : Yurt
larımız, bizim bildiğimiz kadarıyle işgal altında de
ğildir. Yurtlarımızı da işgal altında tutturmayacağız 
nereden gelirse gelsin, nereden olursa olsun. 1975 se
nesinde 15 defa arama yaptık. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Boş lâf. 
BAŞKAN — Sayın lldan, karşılıklı konuşma

yın ve müdahale etmeyin, çok rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Yurt boş, 
işgal edilmiş... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Efendim, sizin devrinizde ne 
kadar boş ise, benim devrimde de o kadar doludur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Yurt boş... 

BAŞKAN — Sayın İldan, lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKt 
EREK (Devamla) — 5 tane yurdumuzda güvenlik üni
tesi kurdurduk. Bütün yurtlarımızda da güvenlik üni
tesini kurduracağız. Bu dava, her vatandaşın basma 
bir jandarma, bir polis dikmekle halledilemez. Bu da
va hıyanet ve hainler cephesi üzerindeki şemsiyenin 
kaldırılmasıyla halledilir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — O halde, Bakan ola
rak şemsiyeyi kaldırın. Şemsiye sizin şemsiyeniz. 

OENÇLÎK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKÎ 
EREK (Devamla) — Bu dava müşterek bir davadır. 
Bu dava bakanıyle, yargı organıyle, siyasî partisiyle, 
öğrencisiyle elbirliği ile halledilir. Bu dava basına ak
seden öğrenci kuruluşlarının açık beyanlarıyle... Şöyle 
diyor basındaki beyanlar : Bunlarla mücadele edi
yoruz biz. Huzursuzluğu bunlar meydana getiriyor. 
Devletin, hücre ile mücadelesi zordur. Devletin, dü
zenli bir ordu ile mücadelesi başkadır. Devletin hüc
re ile, Devletin aklından ve fikrinden ne geçeceği belli 
olmayan hainle mücadelesi zordur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Devlet acz içerisinde 
olursa, tabiî... 

ORHAN KOR (İzmir) — Zırvalama oradan... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Acz içinde değildir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayın Sayın İldan... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Acz içinde değildir. Mücadele 
yapmaktadır ve yapacaktır. Müsaade buyurun izah 
edeyim. 

Adam gazeteye beyanat veriyor; devrimci kuru
luş öğrenci derneği... Ortaöğrenime sıçramış bu ha
diseler. «Hayır» diyor, «Sıçrama ortada yoktur. Ne 
demek sıçrama? Ortaöğretimin demokratik sınıf mü
cadelesine katılması vardır...» Bununla mücadele edi
yoruz. Adam «Bu kavga bitmeyecektir.;- diyor. Gazete
lerde söylüyor; günlük gazetede söylüyor. Bir değil, iki 
değil; bu kavga bitmeyecektir... Ne zamana kadar? 
İşi kendi sınıfsal iktidarını oluşturduğu güne kadar. 
Bununla mücadele ediyoruz biz. Bunun tedbirlerini 
alıyoruz. Tam manasıyla üstesinden geldik, her şey 
süt liman demiyoruz; ama inancımız ve prensibimiz şu: 
Yurdumuz işgal altında değildir, işgal altında tuttur
madık, tutturmayacağız. Nereden gelirse gelsin, be
nim öğrenc;rnin huzur içinde ders yapabileceği, hu
zur ve güven içinde okuyabileceği, uyuyabileceği, ye
mek yiyebileceği yurdumda, fakültemde, okulumda 
mek katillerini bütünlük ve millet parçalayıcılarını 
Önlemek kastında kanunun ve Anayasanın verdiği 
haklar ve vecibeler gereğince elimizden gelen Dev
let olma gereğini millî bir borç olarak telâkki ede
rek yapacağız. Hem bununla... 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Ayine-
si iştir kişinin, lafa bakılmaz... j 
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ORHAN KOR (izmir) — Sus, dinle biraz. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, mü

dahale etmeyin. Sayın hatibin insicam içerisinde ko
nuşmasını önleyecek müdahalelerde bulunmayın. Çok 
rica ediyorum, efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKÎ 
EREK (Devamla) — Efendim, arkadaşımın... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Konuşmuyorum .. Nasıl cevap 
verememem? Bu kadar dosyanın içinde, şu kadar 
hadiselerin olduğu devri iktidarlarına ait; öyle bir 
devri iktidar ki... 

ORHAN KOR (İzmir) — İnkarcılar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Öyle bir devri iktidar ki, 7,5 ay
lık, 8 aylık iktidarları süresince evvelâ muvakkat bir 
bütçe ç:karm-ş!ar. Ondan sonra bir af furyasına giril
miş; bir genel bütçe, arkasından iki kademeli Türki
ye'nin Devlet olarak girdiği bir savaş ve arkasından 
da istifa... Bu kadar kısa müddette, Türkiye'nin har
be gircl.ği bir müddette, hele bir kısım çevrelere pek 
yarayışlı gelen bir affın çıktığı bu kadar kısa bir dev
rede,.. Evet meseleye doğru teşhis koyalım. Mesele
nin Demire!, A. P., Ahmet, Mehmet meselesi olma
dığım ay;rt edelim. Bununla bana şunu demek isti
yorsunuz, Sizin zamanınızda bunlar oluyor, işler lâf
ta kalıyor. Devlet harbe girdiği halde, bu kadar af 
çıktığı halde sizin zamanınızda da bunlar lâf halinde 
kalmış. Sayın Başbakanım bunu gösterdi, işte gaze
te; 9 Kasım 1974 tarihli Kümyct : «Sizin zamanınız
da anarşi hortladı » Buyurun. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — O kadar adam öl
medi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, 
müdahale etmeyin çok rica ediyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Efendim, aramızda o kadar 
fark olacak. Bu kadar af çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, karşılıklı ko
nuşmalara fırsat vermeyin efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Vermiyorum Sayın Başkanım. 

FASKAN — Lütfen efendim. 
ORHAN KOR (İzmir) — Müdahale ediyorlar 

Saym Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kor, görüyorsunuz herkesi 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamın 
esasında var bunlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim siz devam edin. 
Zaten üç dakikanız kaldı Sayın Bakanım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Dinleme terbiyeniz 
yok.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Senin 
terbiyen yok. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın. 
Sayın Kor, lütfen edep içi konuşun. Lütfen, burada 
terbiyesizlik gibi birtakım müşahhas suçlamalarla 
kimseye bühtanda bulunmayın. Çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, esasında bah
settiğim meseleler konuşmam im metninde var. Tür
kiye'de kamuoyunda yanliş bir imaj yaratılmak iste-
n :yor. Biz gelirsek, Demirel gelirse A. P. gelirse ya
hut Cumhuriyet Halk Partisi gelmezse bu işler karı
şır, denmeye getiriliyor. Bu bir açık teşhis hatası
dır. Bu teşh'-s hatası; yani kangren olmuş bir hasta
ya nezle hastalığı tehşisini koymaktır. Bu teşhis ha
tası 1971'den evvel konmuş idi, 1971'de belgeleriyle, 
dosyalarıyle ispat edildi, kafalara sokuldu. 

Bu kürsülerde; «Bu Anayasanın kılına dokuna
nın basma kubbeyi yıkarız^ denmedi mi, söylenmedi 
mi?... «Gençliğin hareketi kutsal isyandır, siz bunu 
anlamıyorsunuz^ diye Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüleri söylemedi mi?... Sonunda 1971'de kurulan 
mahkemelerde üç senelik normal üstü bir faaliyet dö
neminde hangi deliller elde edildi? Tümenleri dona
tacak, tümenlere harp gücü kazandıracak silâhlar el
de edildi. Bunların kime karşı olduğu, kimler tara
fından ortaya kondu? Lütfen bu hususları frraz d'k-
kate alalım. 1968'de konan bir plağı, 1971 de konan 
bir plâğı esas siz tekrar koyuyorsunuz; teşhis ha
tası ile koyuyorsunuz. Ben bunu açık gerekçesiyle 
söylüyorum. Gerçekten çok kısa devri iktidarınızda 
af çıkmasına rağmen, Türkiye bir harbe girmesme 
rağmen, tabiî aramızda fark olacak. Tabiî bu kadar 
aramızda fark olacak. Evvelâ af çıkarıldı. Bu affın 
mücadelesini siz verdiniz. Sonra Türkiye topyekûn 
bir savaşa girdi. Pek tabiîdir ki, hadiseler ölçü itiba
riyle, vüsat itibariyle belki şu andaki ağırlığını kaza
namadı; ama bütün bunlara rağmen, 1974'de i 2 ban
kanın soyulduğunu da gayet tabiî gazetelerden... 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — 1975 te kaç tane so
yuldu?... 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmalar
la geçen zamanı da ilâve ettim ve şu suretle süreniz 
bitti efendim. Lütfen bağlayın. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, bağlamaya 
gayret edeceğim. İdarenizden fevkalâde memnunum, 
ancak şu oluyor; tanı konuşmaman arasında saygı
değer arkadaşım gayet temelden yoksun bir soru so
runca bunu cevaplamamak insan tabiatına aykırı. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Sual sorarlarsa cevap 
hakkınız vardır. Ayrıca daha geniş sualde sorulursa 
yazılı olarak cevaplama hakkınız da vardır. Lütfe
din efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Baş üstüne Sayın Başkanım. 

Bizim yurtlar konusundaki kanaatimiz, gençlik ve 
anarşi konusundaki kanatimiz budur. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti sokağa hiç bir zaman mağlup ol
mamıştır, bundan sonra da mağlup olmayacaktır. Bu 
işte Devlet yek vücut şekilde hareket etmelidir. Dev
let, yalnız Hükümetten ibaret değildir. Devlet, siyasî 
partisi, anayasal kuruluşlarıyle bir yek vücut, bir üni
tedir, bir komplikedir. Elbirliği ile gönül birliği ile 
parçalayıcıyı, bölücüyü, Türkiye'yi batıncıyı teşhis 
edersek başarı sağlarız ve bu Türkiye Cumhuriyetinin 
istikbalinin yararına olur muhterem arkadaşlarım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yani elbirli
ği ile komandoları destekleyelim... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlarım; Sayın 
Oğuz'un ahlâkî ve manevî değerlere bağlı bir gençlik 
yetiştirilmesi fikrine aynen iştirak ediyoruz. Gençli
ğimizi bu şekilde boş bırakmadan yetiştirmemiz lâ
zım. Bunun için gerekli her türlü tedbiri almamız ge
rekir. Bu konuda da kendisinin mutlak bir teşhis isa
beti vardır. Kendilerine teşekkür ederim. 

Saygı değer arkadaşlarım, bir arkadaşım 100 bin
lik stada sarahat getirmemi istediler. 

Bu konuda Sayın Irmak zamanında yapılan bir 
araştırma vardır. Bu araştırma, bir gazetemizin tek
lifiyle ortaya çıkmıştır. Biz, Hükümet olmadan ev
vel 17 Mart'ta bu rapor Bakanlığa geldiği halde, o za
man resmen açıklanmamıştır. Bakanlığa gelen bu ra
pora göre, bahsedilen arsada bu şekilde bir stadyu
mun yapılmasına imkân ve ihtimal olmadığı, Bakan-
lıklararasında toplanan bir kurul marifetiyle kesin
likle, açıklıkla tespit edilmiştir. 
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Şimdi gelelim büyük stadyum yapılmalı mı, ya-
yapılmamah mı? Ben burada sizlere neler yaptığımızı, 
sporumuzu nereye götürmek istediğimizi açıklamada 
gayret gösterdim. Kitleye dönük, spora dönük esas 
mevziî spor tesislerini kuvveden fiile çıkardık. Bu, 
Türkiye'mizin olimpik manada geniş tesislere de ih
tiyacı yoktur, demek değildir. İmkânlar elverdiğinde 
münasip arsa, bilhassa İstanbul için arsa meselesi hal
ledildiğinde yerine göre Türk'ün şanını ve şerefini, 
müstakbel beynelmilel organizasyonların yapılmasını 
sağlamak konusunda pek tabiî gönlümüzde büyük 
olimpik tesisler, beynelmilel müsabakalara açık te
sisleri de imkânlarımız nispetinde; fakat mutlaka ar
sa meselesi halledildiğinde yapmak millete karşı bir 
hizmetin gereğidir. Bu seneki programımız esas iti
bariyle yapılan tesislerimizin neye dönük olduğunu 
gayet kesinlikle tespit etmiştir. Bunu biraz evvel arz 
etmiştim. 

Saygı değer Başkan, saygı değer üyeler; 
Bilhassa bakanlıklar arası koordine bakımından 

protokol çalışmalarımız yürütülmektedir. Teşkilât ka
nunumuz hakkında bilgi verdim. Amatör spor kuru
luşlarının desteklenmesine mütedair Dernekler Kanu
nunun 50 nci maddesi halen Millet Meclisimizin gün
demindedir. Kanunlaştığında amatör spor kuruluşla
rına yardım imkânını da bulmuş olacağız. 

Sayın Beler, «spora politika sokulmasın» dedi. Bu 
fikrine aynen iştirak ediyorum. Sporun politikayla 
alâkası yoktur. Özellikle İstanbul Belediyesinin b :r 
kısım kulüplerle olan çatışmasını. Bakanlık olarak 
fevkalâde büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Spo
run dayanağı kaynaktır. Türkiye Cumhuriyetinin sta
tüsüne göre, kaynaklardan birisi de sporcu yetiştirme 
kulüpleridir. Belediyelerin aslî vazifelerinden birisi 
de, spor kulüplerini, özellikle spor kaynaklarını ye
şertmektir ve desteklemektir. Bir kulübün gayesine 
göre hareket edip etmemesi meselesi başkadır, ben 
bu kulübü tamamen kaldırıyorum meselesi başkadır. 
Bir kulübü elindeki imkânlara göre, tam kapasitesiy
le gençliğin hizmetine sokma yolunda gayret göster
me varken, bunları tamamen kaldırmaya yönelik bir 
politikayı anlamaya imkân yoktur. Orada 500 kişi 
sporla iştigal etmesi lâzım gelirken, eğer 150 kişiy
le orada bu işi uyutuyorsa sizinle beraberim; ama o 
spor kulübünün kapasitesi 500 kişiyse ve orada 500 
Türk gencine imkân bahşediyorsa sizinle beraber de
ğilim ve bunun çaresi de bu olamaz. Bunun çaresi; 
150 kişi çatıştırıyorsa, bunu 500'e çıkarmaktır. Bu
nun düzenlemelerini belirli ölçülerde, kamu görevli

sin ;n belirli ölçülerinde elde etmek imkânı her zaman 
mevcuttur. Yoksa şu kulübü tamamen berhava ede
ceğiz, yahut kaldıracağız gibi polemiklere ve temelin
de siyasî depreş imler yatan hareketlere girmeyi spor 
konusunda yararlı görmediğimizi belirtmek isterim. 
Özellikle İstanbul Belediyesi ile spora katkısının 
1930'lardan beri büyük ve mücessem olan kulüpleri
mizin arasında devam eden bu nizanın Türk sporu 
ve Türk gençliği lehine ve hayrına tatlılıkla bir ka
rara bağlanmasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu 
konuda Bakanlığım, esasında Gençlik ve Spor Bakan
lığı olarak işe müdahil olma, bir nevi manevî müda-
hU durumundadır. Bu manevî müdahilliğini de yerine 
get;recektir. Temennimiz, Sayın Beler'in de işaret et
tiği gibi, bu konunun halledilmesi yolundadır ve art 
niyetlerden arındırılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 8 dakika geçti lütfe
din efendim, bağlayın. Daha sual sormak isteyen ar
kadaşlarımız var, son söz isteyen üye var. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saygı değer arkadaşlarım, Sa
yın Başkanım; 

Sorularla birlikte ve bana verilen kısıtlı müddet zar
fında Yüce Senatomuzun saygı değer üyelerine Türk 
spor politikasından ne anladığımızı, Türk gençliğine 
ve Türk sporuna 1975'e kadar ne yapıldığını, 1976 
da ne getirdiğimizi, hangi hizmeti götürdüğümüzü, 
gençlikten neyi anladığımızı, hizmeti götürmekten 
hangi kapsamlar dahilinde, hangi mefhumları telâkki 
ettiğhnizi arz ve izah etmeye çalıştım. 

Bana ayrılan müddetten daha fazla bir müddet 
bahşettiniz. Saygı değer üyelerin eleştirilerini başta 
Sayın Beler. Cumhuriyet Halk Partisi kıymetli sözcü
sü Sayın Güneş, Sayın Küntay ve diğer arkadaşları
mın eleştirilerini her zaman değerlendireceğiz. Spor 
politikamız budur. Kanaat ve niyetimiz budur. Bu 
genişliği bize gösterdiğinizden dolayı başta zatıâliniz 
olmak üzere saygı değer Yüce Senato üyelerini şah
sım ve Bakanlığım adına saygı ile selâmlıyorum. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, sual sormak isteyen sayın üyelerimiz 

var mı?... 

Buyurun Sayın Turan 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, Sayın Ba
kanın izahatına teşekkür ederim. Hakikaten bakanlı
ğını iyi anlamış genç ve dinamik bir arkadaşımız. 

Efendim, ben hakemlerin durumuna değinmek is
terim. Bilhassa futbol hakemlerinin tutumu spor se-
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verlerin, bilhassa Anadolu illerindeki sporcuların dai
ma korkusunu celbetmiştir. Hakemlerimizin yetkileri 
çok büyük olmasına rağmen, bu yetkilerini tarafsız 
olarak kullanmadıkları kanısı vardır; tabiî bir kısı-
mında. Bu büyük kulüplerde de oluyor, küçük ku
lüpler de oluyor. Bu kadar yetkisi olan hakemlerin 
tam tarafsız olmaları için acaba Bakanlık bir şey dü
şünüyor mu?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?... Bu

yurun Sayın Aslanoğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, tavassutunuzla Sayın Bakandan bir soru sor
mak istiyorum. Gençliğin boş zamanların! değerlen
dirme diye bir konu var ve zannediyorum Bakanlık 
bünyesinde böyle bir başkanlık veya genel müdürlük 
vardır. Bu bilhassa okul dışı gençliğin ve okul içi 
gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi husu
sunda yapılan çalışmalar hakkında yazılı olarak iza
hat istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir soru var Sayın Bakanım, yazı
lı olarak sunmuşlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Yazılı mı istiyorlar Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, soru yazılı olarak tevcih 
edilmiş, şimdi okuyacaklar efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Zaman zaman gerek stadyumlarda ve gerekse ka
palı spor salonlarında namaz zamanı geldiğinde ba
zı seyircilerin kenar, köşede mukavva üzerinde na
maz kıldıklarını görüyoruz. Kongrelerde de aynı şe
yi görüyoruz. Acaba, bu tesislerde birer odanın mes
cit olarak tefriki düşünülüyor mu?... Sayın Bakanın 
yazılı olarak cevaplandırmasını delâletlerini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Eoru sormak isteyen başka sayın 
üye?... Buyurun Sayın İldan. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Efendim, Elâzığ'da 
bir öğrenci yurdu vardır. 950 yataklıdır ve 950 kişi 
burada barınmaktadır. Aylardan beri 150 komando 
tarafından işgal altındadır. Acaba 150 kişilik bir azın
lığın 950 kişiyi yurda sokmamasına Bakanlığın gü
cü mü yetmemektedir, yoksa gücü yetiyorda onları 
oradan çıkartmak mı istemiyorlar?... 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 
üye?.... Yok. 

Sayın Bakan, tercih hakkı sizindir. Yazılı veya 
sözlü olarak cevaplayabilirsiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade bu
yurursanız çok kısa olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Hakem meselesine temas eden 
üye arkadaşımın sorusunu şöyle cevaplamak isterim. 
Hakemlik fevkalâde zor bir meslektir. Hakemlik 
müessesesi de fevkalâde müşkül bir müessesedir. İn
san oğlu daima yanılabilir. Beşer daima şaşar. Hele, 
anında karar verme durumunda bulunan hakemleri
mizin insan olarak, insan olmadan münbais, insan ol
manın bir gereği olarak yanıldıkları zamanlar olmuş
tur; ama bu istisnadır. Türk hakemleri bizim naza
rımızda, özellikle son yıllarda belirli seviyeye eriş
mişlerdir. Hakem, hâkim mutlaka bir tarafa beğeni
lecek, öbür tarafa beğenilmeyecektir. iki ağzı bir 
noktada birleştirmenin maddeten imkânı olmamakta
dır; ama hakemlik müessesesimizin daha etkin b!r bi
çimde yürümesi konusunda çok muhterem üyenin tek
lifleri ve tavsiyeleri ölçüsünde çalışmalar devam et
mektedir. Son yıllarda özellikle hakemlerimizin bey
nelmilel sahalarda gösterdikleri başarılar yüzümüzü 
ağartacak ölçüdedir. Karda, kışta, kıyamette gece 
gündüz demeden birinci ligde, ikinci ligde, üçüncü 
ligde amatör ligde feragatla ve cefa ile vazife gören 
hakemlerimizi ve tamamını özellikle takdir ve şük
ranla yadetmek isterim. İnsan tabiatından, insan ol
manın gereği olarak çok istisnaî hususların da önlen
mesi konusunda muhterem üyenin teklifleri yolunda 
hareket edeceğimizi belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Turan'm suaii cevaplandırıl
mıştır, 

Sayın Aslanoğlu ve Sayın Pıker yazılı istediler. 
Sayın Lldan'm soruları var. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Efendim, Elâzığ yurdunda me
seleye ben genel olarak bakdım, sayın arkadaşıma 
bir de özel bilgi vereyim. Elâzığ yurdumuzdaki du
rumu evvelâ kendisine şu anda arz edeyim. Elâzığ'da 
şu anda 812 kapasite var. 312 mevcut var, 500 boş ka
pasite var. Bendeki listeye göre 50 tane de kız öğren
cimiz orada bir kısım yerele veya ayrı bir yerde barı 
nıyorlar. 
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Saygı değer arkadaşımın ifade buyrduğu şikâyet 
Gençlik ve Spor Bakanı olarak şü anda bana gelmiş 
değil. Esasında, «Ben şu yurda giremiyorum. Ben şu 
yurda girdim de beni buradan dışarı attılar» diye 
bizim Bakanlsğımıza, vesayet makamı olarak bağlı bu
lunan yurtlardan bana şikâyet geldiğinde, ben vesa
yet makamının gereği olarak derhal el koyuyorum. 
Elâzığ konusunda bana bugüne kadar şikâyet gelmiş 
değil. 

Şimdi eğer oraya girecek arkadaşımız., gayet açık
lıkla söylüyorum, oraya girecek arkadaşın, girecek 
gencin tahtı teminatı Devlettir ve Devletin haysiyeti
dir. Girecek arkadaşlar oraya müracaat ettğ'nde biz, 
şu veya bu şekilde muameleye tabi tutuluyoruz diye 
bir şikâyet vürudunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
sayetinin, İçişleri Bakanlığı inzibatının gereğini pek 
tabiî yapmakla mükellefler. Ancak, kredi ve yurtlar 
konusunda arkadaşlarıma cevap verirken temas ede
mediğim bir noktaya temas etmeden geçemeyeceğim. 

Muslihittin Yılmaz Mete'nin -bakanlığı zamanın
da zabıtlarda olan beyanını aynen okuyorum : 7 Ma
yıs 1974, Cumhuriyet Senatosu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualle ilgili mi aca-
ma?... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Yurtla olan irtibatımızı arz et
mek bakımından ilgili Sayın Başkanım. 

«Arkadaşlarım, huzurunuza, Millet huzuruna 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun sorumlusu olarak ç;-
kıyorum; ama kanunen sorumlu değilim.» Bu Cum
huriyet Halk Partili Gençlik ve Spor Bakan; arkada
şımın.... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — O Bakanın görüşü
dür, bizi ilgilendirmez. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Ha, tamam; 

Efendim, bununla suna geliyorum. Kredi Yurtlar 
Kurumu bir özerk kuruluştur. Yetkili b;r genel kurulu 
vardır, bir yönetim kurulu vardır. Bizim onlar üze
rindeki etkinliğimiz, diğer tabirle mûessiriyetimiz ve
sayet makamının gereği olarak gayet zayıf ve naif 
kalmaktadır. Bunun tedbirini de düşündük; Kredi 
ve Yurtlar Kurumunu Devletin yurdu haline getir
mek konusunda; yani her sene artan nispetlerde, ge
çen sene 280 milyon, bu sene 602 milyon ödenek ve
ren Devlet, yurdunu inşa eden Devlet, burada tam 
manasıyle etkinliğini nasıl elde edebilmesi gerekiyor
sa, bu etkinliği elde edebilmek yolunda gerekii ka
nun değişikliğini Yüce Meclise getireceğiz. 
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Bunun dışında Devlet ve Hükümet olarak bize 
intikâl ettirilen meselede, şu anda bize ele intikâl et
tirdiğiniz meselede her türlü tertibat alınacaktır. Eğer 
orada bir emniyet ünitesi yoksa, bu sene kurduğumuz 
emniyet üniteleri gibi Elâzığ'a da emniyet ünitesi ku
rulacaktır ve şekildeki boş yatak kapasitesi giderile
cektir. 

Sözlerimin arasında da ifade ettiğim gibi, boş ya
tak kapasitesi sadece Elâzığ'a ait değildir. Sadece sağ 
tandansh yurda ait değildir. Sol tandanslı yurtlarda, 
İstanbul'da 1 500'e yakın boş yatak kapasitesi oldu
ğunu izah etmiştim. Bunlar esasında büyük mesele
lerdir. Türkiye çapında erkek öğrenci yönünden 5 500 
küsur boş yatak kapasitemiz vardır. Kız öğrenciler 
yönünden 200 küsur boş yatak kapasitemiz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu cevaplandırmış 
oldunuz, lütfedin efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen say m 
üye?.... Yok. 

Buyurun Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 

EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın üyeler 
teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 56 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasına göre Sayın Güneş söz iste-
nrştir. Ancak, Sayın Güneş 5 dakikalık bir vaktinviz 
vardır. Buyurun tamamlamaya çalışın. Tamamlaya-
mazsamz Yüce Genel Kuruldan sözlerinizin bitiril
mesi için yani bir karar alınız. Esas direniz 10 daki-
kac!ır efendim. Şu anda 5 dakika b:r vaktiniz var. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, bitinceye kadar karar alında bitirelim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) 
yın Başkan.. 

Birinciye kadar sa-

BAŞKAN — Efendim, haklı bir tekliftir. Ça
lışmalarımızın saat 13.00'te bitmesi gerekiyor. Sa
yın hatibin konuşmasını bitirmesi için toplantımızın 
13,05'e kadar devamını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun sayın hatip, 10 dakika süreniz var. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; çok teşekkür ederim. 

Şimdi aslında bir insanın işini sevmesi, makamı
na bağlı olması güzel bir şey, övünülecek bir şey. 
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Sayın Bakan, «Benim Bakanlığımın kumlusunu | 
münakaşa ediyorlar nerede ise» diye hassasiyet 
gösterdiler. Ben, bunu bu bakımdan, bu açıdan 
haklı görüyorum. 

Biz, gençlik spor hizmetleri ele alınmasın, orga
nize edilmesin demiyoruz. Hizmet ele alınır, bir 
ünite içinde ele alınır. Bu umum müdürlük olabi
lir, bu müdürlük olabilir, bağlı başka bir kurum 
olabilir, bakanlık olabilir. Bir ünitenin şu veya bu 
şekilde olması onun çözümü için garanti değildir. 
Demek istediğimiz bu. Türkiye'de Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, bakanlık seviyesinde mi ele alınmalı, 
bu haklı mı, değil mi? Bu tartışılır, tartışılmalı. 

Aslında, dün akşam da burada söz konusu oldu. 
Bugün batı memleketlerinde bakanlık sayısı 17'den 
yukarı çıkmıyor. Deniyor ki, Bakanlar Kurulu grup 
çalışması yapan bir kuruldur. 20'yi geçince grup ça
lışması yapılmaz verimsiz olur. Organizasyon, me- J 
tot uzmanları araştırmış bakmış. Hukukçuları, idare 
bilimcileri araştırmışlar demişler ki, en iyi devlet 
hizmetleri bölünürse 7 kola bölünür; ama politik 
bazı bekleyişleri de tatmin etmek lâzım, onun için 
17 bakanlık ideal sayıdır, demişler ve bunun üze
rine çıkmamışlar. 30 - 40 kişiyi masanın başına otur
tacaksınız, bakansın diyeceksiniz; aslında bu rasyo
nel çalışmaya bugünkü modern yönetim bilimi açı
sından uygun değil. Şimdi biz bunu tartışıyoruz. 
Gençlik ve spor hizmetleri gayet tabiî bir birimde 
ele alınmalı; ama bu bakanlık mı olmalı, bu umum 
müdürlük mü olmalı, bu bir müdürlük mü olmalı? 
Bu tartışılır. Bu, her bakımdan tartışılır. Meselâ 
bakanlık kurulmadan da Türkiye'de gençlik ve | 
spor hizmetleri işliyordu ve yine şampiyonlar yetiş
tiriyorduk ve de bundan spor düzeyimiz çok farklı 
değildi. Şimdi demek istediğimiz bu Bizim tartışma
mız bu. 

Bir «Parkinson» vardır; «Parkinson kanunları» 
diye kamu yönetiminde kanunlar vardır, bana onu 
hatırlattı. Aslında Parkinson bu yöneticiler arasında 
birazda alay mevzuu olur. O daima bürokrasiyi ka
bartmak ister, bürokrasiden yanadır. Yani, onu in
celemiş, ele almıştır; neden bürokrasi kabarık?.. 
Şimdi, adam bir müdürdür, isterki emrinde üç kişi 
değil, beş kişi olsun. O emrindeki adam da isterki, 
kendi emrinde beş kişi olsun... Bu bir takım içgü
düsel nedenlerle bürokrasi kabarır. Hani buna Par
kinson Kanunları ile karşı çıkmanın gereği yok. Bu 
tartışılır gayet tabiî. Biz, gençlik spor hizmetleri ya
pılmasın demiyoruz, gayet tabiî yapılacak. 
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Şimdi bir meselede anlaşmaya varmak lâzım 
Bu memleketin gençlik ve sporu kalkınmalı; tamam 
beraberiz. Şimdi biz daima şunu söylüyoruz: Efen
dim, önce doktoru mu, veterineri mi, tarım uzma
nım mı, antrenörü mü gönderelim? Sayın Bakan 
çıktı dedi ki, «Efendim, hepsini beraber gönderece
ğiz...» Olmaz mümkün değil. Neden mümkün de
ğil? Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Kalkınma 
ekonomisi şu demek: Kalkınma ekonomisi o ülkenin 
kıt kaynaklarını ihtiyaçlara göre öncelik sırası için
de harcamak demektir. Biz kalkınmakta olan bir ül
keyiz, kaynaklarımız kıt ihtiyaçlarımız çok. Bir ter
cih yapacağız; politik tercih. Önce şundan mı baş
layalım, önce bundan mı başlayalım?.. Kıt kay
naklı olmamızın zoranudur bu. Hepsine birden gide
mezsiniz. Ekonomik bakımdan, kalkınma bakımın
dan geri oldunuzmu, bütün kaynaklarınız bütün ih
tiyaçların '.za yetmez. Öyleyse politik bir tercih ya
pacaksınız, ekonomik bir tercih yapacaksınız. Bu 
ekonomik tercihin bir maliyeti var. Nedir? Antre
nörü tercih ederseniz, onun maliyeti doktordan fe
ragat etmektir. Onun maliyeti doktordan feragat 
etmektir, öğretmenden feragat etmektir, imamdan 
feragat etmektir. 

Ekonomi bilimcileri beni affetsinler, belki had
dimi aşıyorum, ama ekonomi böyle diyor. Bunun 
dışına çıkamayız, sayın hocam beni mazur görsün. 

Şimdi onun için biz köye hem ebeyi, hem dok
toru, hem veterineri, hem öğretmeni, hem imam:, 
hem antrenörü beraber göndereceğiz... Bugünkü 
kaynaklarımızla bu mümkün değil. Bu mümkün de
ğil, mümkün olsa götürürdük. Keşke mümkün olsa 
Sayın Bakanım. Ben o zaman sizinle beraberim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKt 
ERT-'K (Tokat Milletvekili) — «Fhemm» ve «mü
him» kelimelerini kullandım sayın hatip... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Hatip karşı
lıklı konuşmayın. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — İşte 
efendim, ehemm - mühim sıralamasını yapalım diyo
ruz ve ehemm - mühim sıralamasını yaptığımızda 
bizim gibi geri kalmışlığın bütün göstergelerine sahip 
ülkelerde spor geride gelir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; 
Ben önem sırasına koymak istiyorum ve daha 

çok şu yurtlar meselesine gelmek istiyorum. 
Şimdi ben, çok özür dilerim, parlamentoya yeni 

geldim, galiba yeni de bir politikacıyım, çok yadır-
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gadığım bir mesele var. Bu kürsüye çıkıyor arka
daş, diyor ki; siz bana şu suçlamada bulunuyorsu 
nuz... Ee, siz bana suçlamada bulunuyorsunuz, ama 
sizin zamanınızda da böyle bir şey olmuştu... Ben 
bunu anlayamıyorum. Bir hata diğer bir hatanın ge
rekçesi olmalı mı. Bir günah, diğer bir günahın ge- -
rekçes; olmalı mı? Çok özür dilerim, evet bizim za 
manımızda olduysa yanlıştır. Ben konuşurken za
bıtlara geçti. Sağcı da hakimse, solcu da hakimse; 
yurdu işgal ediyorsa bunları atmak lâzım, yurtlara 
Devletin hakim olması lâzım, dedim. Sağcı da de
dim, solcu da dedim... 

Efendim, sağcıların hakim olduğu yurtta da 800 
boş yatak var, öyleyse solcuların hakim olduğu 
yurida da 800 -yatak boş olması yanlış bir şey de
ğil.. Bu olmaz arkadaşlar. O da yanlış, o da yanlış. 
Kim bunu giderecek? Ben değil, Hükümetsin, sen 
gireceksin. Yurda sen hakim olacaksın. Hem Hü
kümet olacaksın, hem sol yurttaki boşun hesabını 
benden soracaksın, bu mümkün değil. Kulağından 
tutacaksın işgalciyi atacaksın yurttan dışarı. Ben de
ğil, hükümet olarak sen. Ama, bunun tartışmasını; 
sağdaki yurtta boş yer var ya; e, soldaki yurtda da 
olabilir. Ben de Hükümetim, bu mesele zaten büyük 
bir meseledir, bu mesele zaten ağır bir meseledir; 
bunu burada tartışmayalım, dersiniz; dosyanızı şu
raya koyarsınız... Bu mesele kapanmaz. 

Aziz arkadaşlarım; 

Çocuklarımızı öldürüyorlar. Çocuklarımızı ço
cuklarımız öldürüyor. Buna eğilmeliyiz. Hani sizin. 
zamanınızda öldürüldüydü, e şimdi de öldürülebili-
yor... Olmaz, Olmaz, bu savunma değil, bu sebep 
değil, bu gerekçe değil. Hükümet isek, bizden ön
ceki namussuzluğun da, bizden Önceki yanlışlığın 
da, bizden önceki hırsızlığın da bizim f.ylemleıı-
mize gerekçe olmayacağını bilmeliyiz, ve bunu böy
le kabul etmeliyiz. Hükümet olmanın onuru, hü
kümet olmanın şerefi budur. Sizin zamanınızda 
böyie idi, bizim zamanımızda da böyle ohmaz. 

Size arz ettim. Yıldırım Beyazıt Yurdunda döl* 
yıldır, beş yıldır şu kadar yatak boş demişiniz, kız 
yurdunu ayrı telâkki ettim; ayrı kız yurdu va»% onu 
demiyorum, erkek yurdunu, söylediğiniz rakam doğ 
ru, benimkine uyuyor. Kurum demiş ki, d ; irt yıldu 
bu yurtta 500 küsur yatak boş, Kızlar meydanda; 
kız yurdu yok, Nitekim 550 bin liraya Tuna Cad
desinde bir bina kiralıyorsunuz, kız yurdu yok. Bu 
boş 500 yatağı kız yurdu haline getirelim. Oradaki 
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işgalci, sağcı ise de, solcu ise de, oradaki işgalci 
çıkmış kurumun karşısına, «Hayır» demiş «Ben ver
mem bu 500 yatağı size. i:.a bana lâzım ülküda 
şım gelecek yatıracağım, yandaşım gelecek yatıraca
ğım, onu burada misafir edeceğim, size veıemem.» 
Kurum karar almış. Toplanmış Kurum Yönetim 
Kurulu karar almış, tarihini sayısını arz ettim ve 
kurum yenilmiş; işgalciye yenilmiş. 

Şimdi buna rağmen yurtlarda işgal yoktur deni
lebilir mı aziz arkadaşlarım?.. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu memlekette spor kalkınır, bu memlekette 

ekonomik kalkınma da olur. Bundan önce bu mem
leketin gencine, bu memleketin çocuğuna mutlu 
olmayı öğretmeliyiz. Biz parlamentonun kürsü
sünde, şirin zamanınızda var idi, öyleyse bİ2İm za
manımızda da olacak dediğiniz sürece, bu çatışma
ların, bu silâh seslerinin, bu cenaze alaylarının ar
kası kesilmez. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, söz süreniz bitti efen
dim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Efen
dim, saygı ile selâmlıyorum, çok teşekkür ederim. 
(C, H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat Milletvekili) — Sayın Başkanım, sayın 
konuşmacı benim kürsüde ifade ettiğim sözleri tama
men yanlış bir mebdeye oturtmuştur. Bu konuda tav
zih için söz istiyorum. Benim sözlerimi yanlış olarak 
Yüce Heyete arz ettiği için tavzih hakkımı kullanmak 
İsliyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda? 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Tokat Milletvekili) — Efendim, ben sanki 
Yüce Heyet huzurunda, sizin zamanınızda bu kötü-
i.ük vard;, bizim zamanımızda da bu kötülük var onun 
için meşru gösterilmesi lâzım gelir gibi gayet sülfî b:> 
düşünceye... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sülfî de
medim.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. Gö
rüyorsunuz ki, karşılıklı konuşmak ancak zaman öl
dürüyor, başka hiçbir işe yaramıyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat Milletvekili) — Gayet sülfî bir düşün
ceye istinat ettirdiğimi bana izafe etti. Esasında bana 
izafe etmek istediği prensip sülfî değil. Biz esasında. 
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ora yapıyor da, sizin zamanınızda oldu da bizim za
manımızda da bunun için oldu, diye bir mazeret gös
termenin heyecanı içinde değiliz. 

Arkadaşımızın istihdaf etmek istediği gaye, sağ 
yurtlarda baskı vardır, onun için bu yataklar boş
tur, oradaki bu şeye cevaz veriyorsun demeye ge
tirince aynı boşluk sol yurtlarda da vardır, aynı hu
sus sol yurtlar için de caridir. Biz işgalin de karşısın
dayız. Bunun önüne geçiyoruz. Polis ünitelerini kur
duk diye meselenin esasına giriyoruz. Yoksa birini 
diğerine mazeret göstermiyoruz Sayın Başkanım. 

Kurum işgalciye yenilmemiştir. Kurum halen An
kara'da bulunan bin küsur boş erkek yatağının, 
YAY - KUR tatbikatı vücuda geldiği halde erkek 
tehacümü konusunda talebenin yerlerinden mutazar
rır olmaması bakımından kız kardeşlerimiz için 
özel 250 kişilik yurt tutulmasına Yönetim Kurulu 
ayrı olarak, gerekçeli olarak karar vermiştir. Gerek
çe bize göre de haklıdır. Sene ortasında kızları ora
ya alacağız, YAY - KUR yönü ile yeni bir kapasite 
ortaya çıkacak, ya hepsine yeniden ayrı bir yurt tuta
cağız, yahut da kızlar için onlara ayrı bir yurt tuta
cağız. Bunu sene ortasında yapmaktansa kızları
mıza ayrı bir yer tutma öncelik kazanmıştır. Bu me
seleyi sayın sözcünün anladığı gibi anlamadığımı, 
eski kötülükleri; yani Cumhuriyet Halk Partisi za
manında yapılan kötülükleri, zamanımızda yapılan 
kötülüklerin mazereti olarak saymadığımı, bütün 
kötülüklerin karşısında yekvücut olarak, Devlet ola
rak durduğumuzu tavzihen saygı ile aız ederim Sa
yın Başkanım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın üyeler, Başkanlık Divanının görüşüne para
lel olarak teklif gelmiştir. Sayın Bakanlık üyeleri
nin de burada daha fazla kalmamalarını teminen 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin oylanmasının 
sonuna kadar görüşmelerin devamını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genklik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Şimdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bölüm 

(Program) 

101 

11 

112 

114 

115 

Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Okul içi beden eğitimi 
ve spor faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve yay
gınlaştırılması 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İzcilik ve gençlerin boş 
zamanlarını değerlendir
me hizmetlerinin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi 

BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Beden eğitimi öğretmeni 
ve spor görevlilerinin 

"yetiştirilmesi ve eğitimi 
BAŞKAN — . Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gençlik sorunlarının çö
zümlenmesine ilişkin hiz
metler 

BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

18 490 900 

45 820 000 

32 662 900 

33 375 500 

1 168 400 

— 39 
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Lira 
Bölüm 

(Program) 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transferler 3 615 500 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Beden Terbiyesi Gene! Müdürlüğü 1976 yı'ı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 11387; -Cumhuriyet Senato
su : JI391) (S. Sayısı : 539) 

BAŞKAN — 1976 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin oylamasına geçiyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okuyacağız ve cetvellerle birlikte 
oylarınıza sunacağım. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde i. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
1976 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 75! 324 300 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum: 

vJen Terbiyesi Gene! Müdürlüğü 
Bölüm 

(Program) 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Türk sporunun idamesi 
ve geliştirilmesi hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

232 223 560 

515 127 740 

Bölüm 
(Program) 

900 

Lira 

3 973 000 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenier... Kabul 

-etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Okunan l nci maddeyi ekli (A) cetveli ile birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 751 324 300 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

(B) CETVELİ 
Gelir türü Lira 

57 003 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 694 321 300 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi ekli olan (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül. (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

40 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getir
mek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı Ka
nun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında 
kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu öde
neklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, projenin 
ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenlre... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı, aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında göste
rilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler arası 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I. — Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : ( l ! i ) 
Türk - Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi hizmetleri 
programının (01), Sportif Faaliyetler Altprogramı-
nın (1-001) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Tesis
lerinin İşletilmesi, yapım Bakım ve Onarımları Alt-
programının (2-001) ve (2-002) kod numaralı proje
leri; 

II. — Spor Faaliyetleri Gelirleri : (900) Hizmet 
programlarına dağıtılamayan transferler programında 
yer alan, (04) Sosyal Transferler Altprogramınm 
(3-422) kod numaralı faaliyeti. 

7 . 1 . 1976 0 : 1 

I Bu Ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısım, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projelerden 
• geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödenme-
| yen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden 
J ödenebilir. 

j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
i üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
i edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

j Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü-
j rürlüğe girer. 

! BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?... Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym üyeler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin açık oylaması önümüzdeki oturumda ya
pılacaktır. 

Saat 14.15'de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 13.20 
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... . İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 14,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), İsmail ilhan (Muş) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi: 1/387; Cumhuriyet Senatosu: 
1/391) (S. Sayısı: 539) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/375; Cumhuriyet Senatosu: 1/379) (S. 
Sayısı : 52'7) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi: 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 
1/380) (S. Sayısı: 528) 

5. — Ege Ünievrsitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/372; Cumhuriyet Senatosu : 1/376) (S. 
Sayısı: 524) 

6. — Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/367; Cumhur-'yet Senatosu: 1/371) (S. 
Sayısı: 519) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/374; Cumhuriyet Senatosu: 1/378) 
(S. Sayısı: 526) 

8. — İktisadî ve Tican İlimler Akademileri 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 1/378; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/382) fS. Sayısı: 530) 

9. — Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/370; Cumhuriyet Senatosu: 1/374) (S. 
Sayısı: 522) 

W. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/371; Cumhuriyet Senatosu 1/375) 
(S. Sayısı: 523) 

11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 
1/373) fS. Sayısı: 521) 

12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi: 1/377; • Cumhuriyet Senatosu 1/381) 
(S. Sayısı : 529) 

13. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi: 1/368; Cumhuriyet Senatosu: 1/372) (S. 
Sayısı: 520) 

14. — Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/373; Cumhuriyet Senatosu : 1/377) (S. 
Sayısı : 525) 

i 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

i Meclisi: 1/366; Cumhuriyet Senatosu: 1/370) (S. 
I Sayısı : 518) 
i 

I BAŞKAN — Sayın üyeler; dünden kalan, Millî 
s Eğitim Bakanlığıyle birlikte görüşülen ve fakat açık 

oylamaları bugüne ertelenmiş bulunan İstanbul Üni-
I versitesi, İstanbul Teiknik Üniversitesi, Ege Üniver-
! sitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
I İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi, Çukurova Üni-
• ve/sitesi, Diyarbakır Üniversitesi, Cumhuriyet Üni-
i vei sitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Bursa Üniversitesi, 
! Fırat Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinin açık oy-
' lamaları, küreler görevliler tarafından dolaştırılmak 

suretiyle yapılacaktır. 
Bununla birlikte, biraz evvel kabul etmiş oldu-

' ğunuz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
] yine açık oylaması yapılacaktır. Oylama, küreler kür

sünün üstüne konmak suretile veyahut da dolaştırıl-
: mak suretiyle yapılacaktır. 

I Arz ederim. 

42 — 
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/. — 1976 yılı Büiçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : î/363 
Cumhuriyet Senatosu : 11367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) (Devam) (1) 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

16. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/386; Cumhuriyet Senatosu : 
1/390) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi 1976 yılı Orman 
Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Grupları adına söz isteyen sayın sözcüleri bilgile
rinize sunuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nazım İnebeyii, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fevzi 
Özer. 

Adalet Partisi Grupu adına buyurun Sayın İne
beyii. 

A. P. GRUPU ADINA NAZIM İNEBEYLİ (Si
nop) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Orman Bakanlığının 1976 malî yılı Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun gö
rüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz almış bulun
maktayım. 

Bütçe görüşmelerinde Bakanlığın yıllık icraat ve 
faaliyetiyle buna yön veren siyasal iktidarın tercih 
ve kararlarını, ilmî, teknik ve politik yönleriyle çe
şitli görüşler doğrultusunda eleştirilmesi Yüce Mec
lislerin hakkı, aynı zamanda görevidir. Eleştiriyi, baş
kalarına saldırı aracı olarak kullanmak ise, en hafif 
deyimi ile halkkın kötüye kullanılması demektir. 

Bütçe görüşmeleri başlayahdan bu yana gerek 
Karma Bütçe Komisyonunda, gerekse Yüce Senatoda 
eleştiri adı altında yapılan itham, isnat ve iftiralarla 
kişilere saldırıldığı, söz hürriyetinin haysiyet ve şeref
leri yıpratmak amacıyle kullanıldığı, hiç bir dönemde 
bu kadar görülmemiştir. Görüşmelerde bütçe bir ke
nara bırakılarak sağ ve sol tartışmaları içerisinde 
sosyalist ülkelerde bile modası geçmiş fikirler, ileri
cilik ve devrimcilik diye sergilenirken, mevcut Hükü
meti, faşist göstermenin gayreti dikkatten kaçma
mıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi, bir defa daha hır
çın ve insafsız muhalefetin örneğini vermiştir. 

(1) 151 S. Sayılı basmayazt 2 . 2 . 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

Orman Bakanlığının, Bütçe Karma Komisyonun
daki görüşmesinde, kişiliğinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini temsil eden Sayın Bakan ve Komisyon
da söz hakkı olmadığından kendilerini savunamayacak 
olan Bakanlığın üst kademesindeki yöneticilere karşı 
girişilen parlamento adabıyle bağdaşmayan haksız sal
dırıları huzurunuzda kınamak istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Anayasanın 131 ne i maddesi gereğince, Türkiye 

ormanlarının tümü devletin tasarruf undadır. Orman
cılıkla ilgili Bakanlık faaliyetleri kalkınma planları ve 
bunların yıllık uygulama projelerine göre yürütül
mektedir. 20 milyon hektar tahmin edilen orman 
alanı, yurdumuzun toplam yüzölçümünün % 25'ini 
kaplamakta, orman içi ve civarında 16 000 yerleşim 
yerinde 8 milyon insan yaşamaktadır. Orman içinde 
oır arada bulunan insanla ağaç, ormanın ayrılmaz 
organik birer parçası haline gelmiştir. Yaşamaları için 
birbirlerinin yardımına muhtaç olan bu iki varlık ara
sında bugüne kadar ahenkli bir düzen kurulamadığın
dan. insan yoksul ve fakir, orman perişan olmuş, bu 
yüzden başka ülkeler için bir zenginlik kaynağı olan 
orman, ülkemiz için ıstırap kaynağı olmuştur. 

Kökü çok gerilere kadar varan, yanlış ve sakat 
bir politika sonucu, orman içinde insanla ağaç ara
sındaki açık veya gizli mücadele zamanımıza kadar 
süre gelmiş, bu mücadelede Devlet ağırlığını daima 
ormandan yana koymuş, önce orman askeri, daha 
sonra muhafaza memurlarıyle ağır cezaî müeyyideler
le orman korunmaya çalışılmıştır. O kadar ki, 1961 
Anayasasına, orman cezalarının affedilmeyeceğine 
dair hüküm konmuştur. Anayasa değişikliğinden son
ra Adalet Partisi tarafından Yüce Meclislere veri
len, orman suçlarının affına dair kanun teklif ve ta
sarılarına Cumhuriyet Halk Partisi ve bu Partinin pa
ralelindeki dernek ve teşekküllerin karşı çıkmalanyle 
kanunlaşamamıştır. 

Halktan yana, köylüden yana olduğunu söyleyen, 
fakir fukaralık edebiyatını dillerinden düşürmeyen ve 
bunu politik malzeme olarak kullanan Cumhuriyet 
Halk Partisi, kısa iktidarı döneminde cana ve mala 
kastedenleri ve bugün de memleketin başına belâ 
kesilen anarşistleri af ederken, bir dal kesen köylü
den bunu esirgemiştir... 

Geçim kaynağı elinden alınıp, birkaç dönümlük 
verimsiz toprakla kaderi ile baş başa bırakılan, bu 
yetmiyormuş gibi dedesinden kalan tarlasını, orman
dan açtın diye zabıt tutup, aylarca mahkeme kapıla
rında süründürülen orman içi köylüsü, fakir ve yok-
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sul düşmeyecekti de ne olacaktı? Bir tarafta köy
lünün durumu bu iken, diğer tarafta üçte ikisi resmî 
kayıtlara göre bozuk olduğu söylenen 20 milyon hek
tar ormanın durumu, köylününkünden daha iyi de
ğildir. Mantar hastalıkları ve parazitlerin ormana ver
diği yıllık zarar 200 milyon Türk Lirası tahmin edil
mektedir. Her yıl binlerce dönüm orman, yangınlarla 
tahrip olmaktadır. Amenajman planları tamamlandığı 
halde, yol olmadığından birçok ormanlar, kerestelik 
vasfını kaybetmiş, odun haline gelmiştir veya çürü
meye terk edilmiştir. 

140 000 kilometre tahmin edilen yol ihtiyacının 
ancak yarısı yani 70 000 kilometresi yapılabilmiş, 
mevcut yollar ise her sene yeniden onarımı ve ba
kımı yapılmadıkça, kısa zamanda işe yaramaz haîe 
gelmektedir. Bakanlığın yol yapımında kullanılan ma
kine parkının yarısı miadını doldurmuştur. 

Orman içinde ağaçlık alanı kadar, belki daha fazla 
dikim bekleyen ağaçsız alan mevcuttur. Prodüktif or
man alanlarında erozyon çalışmaları yok denecek ka
dar azdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Amacımız, ne ormancılığımızı karamsar bir tablo 

içerisinde göstermek, ne de bugünkü durumdan Ba
kanlığı kusurlu bulmaya çalışmaktır. Durumu aç;k-
ca ortaya koyarak, düzeltilmeye yardımcı olmaktır. 

Bir tarafta el emeği ile imar ve ihya edilmeyi bek
leyen orman, diğer tarafta 2 - 3 milyon açık veya 
gizli iş bekleyen işsiz insan. İki tarafın da yaran:a 
bir ormancılık politikası izlenmedikçe soruna çözüm 
bulunabileceği inancında değiliz. 

Hükümet Programının ormanla ilgili bölümünde. 
izlenecek orman politikasının esa:'arı şöyle t e::;-i t 
edilmiştir : 

«Orman ve orman içi köylerinin yollan ve diğer 
medenî ihtiyaçları, mümkün olan süratle karşılanacak, 
orman köylerinin kalkırımıası için özel projeler uy
gulanacak, orman idaresi ile orman köyleri arasında 
yıllardır süre gelen ihtilâflar, müspet bir şekilde ço-
çümlenecektir.» demekle, orman sorununa gerçekçi 
bir görüşle yaklaşılmıştır. 

Orman içi köylüsünün kalkınması için, her yıi ge
nel bütçeden ayrılması öngörülen miktarla kurulan 
fon, yan gelir olarak sabit ah;r hayvancılığı, ko
yunculuk gibi ormana zarar vermeyen hayvan besici
liği ve bu arada sütçülük, fennî kovan arıcılığı, ağaç
tan yapılmış küçük el sanatları, hah, kilim gibi el 
dokumacılığı, akarsu ve orman içi göllerde sun'i ala
balık yetiştirmede finansman olarak kullanılması ve 
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bu işlerin projeli olarak kooperatifler yoluyle, koo
peratifçilik teşvik edilmiş ve müesseriyeti artırılmış 
olacaktır, 

1974 yılında genel bütçeden bu fona ayrılması 
gereken 82 milyon yerine 53 milyon ayrılabilmiş, 1975 
bütçesinden 107 milyon ayrılması gerekirken 80 mil
yon ayrılabilmiştir. Orman içi köylüsünün kalkınma
sında büyük bir ümit beslediğimiz fona, kanunun ön
gördüğü miktarların ayrılmamış olmasını doğru bul
madığımızı önemle işaret etmek isteriz. 

1975 yılında Yüce Meclislerden çıkartılan 1965 
sayılı Yasa ile, orman içi köylüsü tarafından yapı
lan yakacağın c

:{: 100'ün ve kerestelik tomruğun 
% 20'sinin köylüye verilmesi öngörülmüştür. Bu yıl 
ilk kez uygulanan kanun, müspet sonuçlar vermiş, or
man köylüsünün yüzü gülmüştür. 

Sayın senatörler; 

Orman içinde yıllardır süre gelen iki ihtilâfa dik
katinizi çekmek isterim: Bunlardan biri, orman için
de mülkiyet ihtilâfı, diğeri orman smırlarıyle mülkî 
sınırların farklılığından doğan bölgeîerarası ihtilâftır. 
Yüce Meclislerden 1974 yılında çıkarılarak aynı yû 
14 komisyon ve 42 ekiple çalışmaya başlayan orman 
tahdit ve kadastro uygulaması, 1975 yılında 33 ko
misyon ve 165 ekiple çalışmaya başlamıştır. Esasen, 
1975 yılında Orman Bakaabğınm her türlü övgüye 
değer çalışmalarından birisi de tahdit ve kadastro 
çalışmaları hızlandırılması olmuştur. Uygulamanın 
yanında olmakla beraber, köylüye zarar verilmeme
lidir. Ormanı elinden alınan köylünün hayvan otla
tacak merası da alınırsa, büsbütün fakir düşme ih
timali vardır. Tel örgüler içine alınan alanlara hay
van sokulmadığı gibi, orman içinde kalan tarlasına 
bile geçit verilmemektedir. Yan gelirlerle köylünün 
geçimine destek olunmadıkça, uygulamaya geçirme
melidir. 

•975 yılında seçim bölgem olan Sinop'un Dura
ğan ilçesine Sanyel köyünde böyle bir uygulamana* 
sonuçlarına şahit olduğumdan gerçekten endişelerimiz 
vardır. Saym Bakan isterlerse, bunu yeniden incele
tebilirler. 

Orman köylerinin yüzde 90'mda tarlaların tapusu 
yoktur. Kadastro yapılırken, tapu esas alındığında 
büyük haksızlıklar olacağı şüphesizdir. Uygulama yer
lerindeki izlenimlere göre, toprağın bir metre altında 
ağaç kökü çıkarsa, orman alanına katılması gibi aşı
rılıklara kaçıldığı söylenmektedir. Öyle zannediyoruz 
ki, kısa da olsa geçmiş uygulamanın ışığı altında Tü
zük ve Yönetmeliğin yeniden gözden geçirilerek 
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tereddüt edilen hususların açıklığa kavuşturulması ya
rarlı olacaktır. Bu arada tahdit ve kadastro çalışma
larında orman niteliğini kaybettiği tespit edilen; fakat 
zeytin, incir, narenciye gibi memleket ekonomisine 
katkıda bulunan ağaçların yetiştirilebileceği pırnallık
ların bu hizmete tahsis edilmesini yararlı görmek
teyiz. 

Say m senatörler; 
Bakanlık faaliyetleri içinde olup, yakın geboekte 

ülkemiz için büyük tehlike yaratacağına inanarak, bir 
konuya kısaca değinmek isliyorum. 

100 sene öncesine kadar ormanlarla kaplı oldu
ğu söylenen Orta Anadolu bugün bozkırlaşmış, Kon
ya Ovasının Karapınar civarı çölleşmeye başlamıştır. 
Türkiye haritasında Karadeniz kryılarma baktığımız-
da 2 büyük çıkıntı görürüz. Bunlar mümbit Anadolu 
topraklarının asırlarca sürüklenerek denize dökülme
sinden meydana gelmiş Kızılırmak ve Yeşihrmak Del
talarıdır. Tarım yapılan ırmak ve çay kenarları, ekili 
toprak alanı kadar alan kuruderelerin taşkın i taş ve 
moloz yığınları ile dolmuştur. Her yü dolu ve sel gibi 
afetlerin tarıma verdiği zarar milyonlarla ifade edil
mektedir. Ülkemizi yavaş yavaş kemiren bücün bu 
âfetlerin tek sebebi vardır; ağaçsızhk. 

Bakanlığın ağaçlandırma ve erozyonu önleme ça
lışmalarını yeterli bulmadığımızı, daha geniş imkân
larla daha iyi şekilde çalışmasının temin edilmesini 
dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Birkaç konuya kısaca değinerek sözlerimi bitir
mek istiyorum. 

Orman bölgesinden büyük merkezlere doğru bir 
göç vardır ve halen de devam etmektedir. Büyük şe
hirlerin gecekondu sorununun sebebi budur. Köy
lerde yaşlı ve çocuklardan başka işçi olarak çalışa
bilecek pek az nüfus kalmıştır. Yakın zamanda Ba
kanlık bu bölgelerde çalıştırmak için işçi bulmakta 
zorlukla karşılaşacaktır. Bunun için mevsimlik işçi 
yerine daimî işçi yoluna gidilmesinde yarar görmek
teyiz. Bu arada işçilerin sosyal güvenliğe kavuşturul
ması ve sendikal haklardan yararlandırılması uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Bu şekildeki bir uygulama 
aynı zamanda bir istihdam yaratacak ve bu göçü kay
nağından önleyecektir. Bu arada işçi eğitim kampları 
güzel bir girişimdir ve yaygınlaştırılması isabet ola
caktır. 

Odunun yakacak olarak kullanılması kanaatimiz
ce büyük bir israftır. Linyite dayalı bir yakacak poli-
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t ikası izlenmelidir. Böylece Orta ve Doğu Anadolu-
nun tezeği tarımda kullanılırken, tarımda üretim ar
tacak, odun ise orman sanayii ham maddesi olarak 
değerlendirilecektir. 

Orman Bakanlığının önünde aşılması zor; fakat 
imkânsız olmayan bir çok sorunlar vardır. Buna kar
şılık yılmadan çalışan güçlü bir personel kadrosuna 
sahiptir. Yüksek öğrenim yapmış bir kişi olarak kö
ye ve köylüye en yakın olan orman mühendislerinin 
bu güçlükleri yeneceğine inanıyoruz. 

Bakanlık 4 milyar 800 milyon gibi güçlü bir büt
çeyle ilk defa hizmete girmektedir. 

Bütçenin ulusumuza bakanlık mensuplarına uğur 
getirmesi dileğiyle Yüce Senatoyu şahsım ve grupum 
adına saygıyle selâmlarım. (A. ?. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Inebeyli. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fevzi 

Özer, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
1976 Malî Yılı Bütçesli üzerinde, Cuimhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi açık
lamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Grupumuzun bütçenin tümü üzerindeki görüşleri
ni parti sözcüsü arkadaşımız veciz sekilide dile getir
diler. Bu görüşün ışığı altında Orman Bakanlığı ve 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüş ve temen
nileri arz etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere diğer bakanlıklarda da olduğu gi
bi, Orman Bakanlığı da 1595 sayılı Orman Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtil
diği şekilde ormanların korunması, gözetilmesi, or
man topraklarının kaybolmasının önlenmesi, su top
lama havzalarında doğal dengenin sağlanması, or
manların ekonomik, sosyal ve teknik icaplara göre 
yöneltilmesi, işletilmesi, ormanların nitelik ve nice
lik 'itibariyle geliştirilmesi gibi, daha birçok işlerin 
yapılabilmesi için, 'bünyesinde bazı teşekkülleri top
lamış bulunmaktadır. 

Ormancıhık hizmetleri, 3204 Sayılı Teşkilât Ka
nunu ile kurulan Orman Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülmekte iken, artan ihtiyaçlar karşısında 
1969 senesinde Orman Bakanlığı kurulmuş ve tüm 
ormancılık hizmetleri bu Bakanlık seviyesinde idare 
ve temsil edilmeye başlanmıştır. Bu suretle 1595 sa
yılı Kuruluş Kanunu ile söz konusu hizmeitler, Or
man Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyonu 
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Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü ve Orman - Köy ilişkileri Genel 
Müdüılüğü olmak üzere 4 genel müdürlüğü bünye
sinde toplamıştır. 

Yurdumuzda ekonomik ve sosyal yararlar sağla
yan en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan or
manlarımızdan toplumun düzenli bir şekilde yarar
lanabilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması 
hususunda kanunî mevzuat plan ve hedef tayin edi
ci dokümanlar çevresinde hizmet ve faaliyetlere devam 
olunmaktadır. 

Ormanlarımızın genel alanı 19,1 milyon hektar 
olup bunun % 40'ı servet ve iklim bakımından nor
mal, °/c 60'ı da bozuk ve verimi düşüktür. Orman 
içi ve bitişiğinde bulunan 16 bin 103 köyde 7 954 051 
nüfus yaşamaktadır. Yurdumuzda özellikle orman 
içi ve civarında yaşayan köylümüzün yaşama seviye
si çok düşüktür. Geçimini ormana bağlamış olan 
orman köylüsünün usulsüz kesim ve otlatma, tarla 
açma, yerleşme ve yangına sebebiyet verme gibi 
olumsuz ve zararlı eylemleri ormanların büyük ölçü
de taibribine ve orman alanlarının ve verimlerinin 
azalmasına yol açmaktadır. 

Bu sebeple orman içi ve civarında oturan halkı
mızın ormanlar üzerindeki baskısının ve tahripkâr 
etkilerinin kaldırılması ve azaltılması için bugünkü 
yaişam düzeylerini yükseltmek, sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişimlerini sağlamak teşkilâtın en mühim 
görevlerinden biri olmalıdır. 

Bu yoldaki gelişimleri kapsayan hizmetler Orman 
- Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne verilmiş olup 
1595 sayılı işbu Kanunun üçüncü maddesinde yazılı 
faaliyetler sürdürülmekte ise de, hedefine ulaşmış 
değildir. 

Sayın senatörler; 
Doğal kaynaklarımızdan olan ormanlarımızın ko

runması yolunda bugüne kadar alınmış olan sosyo -
ekonomik ve polisiye karekter taşıyan tedbirlerle 
amaca ulaşılamamış bulunduğundan, bu tedbirler 
üzerinde önemle durmak, halk - orman ilişkilerini 
olumlu hale getirmek, gerçekçi ve akılcı tedbirler al
mak zamanının geldiğini, hatta geçtiğini düşünmek 
zorundayız. 

Tedbirlerin başında C. H. P. olarak, orman ko
nusunda ağaçtan önce insan düşünce temeline daya
nan işletme düzeninin devlet - halk beraberliği biçi
minde yürütülmesinde fayda görmekteyiz. Bu anla
yışla 1970 yılında yapılan Anayasal değişikliklerle, 
böyle bir düzenin temeli atılmış bulunmaktadır, fa

kat, üzüntü ile belirtmek gerekir ki, devlet - halk 
birliğini gösteren kooperatifçilik yolu ile üretim biçimi 
bugüne değin kurulamamıştır. 

Bir memleketin hayatında ormancılığın taşıdığı 
önem açıktır. 1976 Malî Yılı Bütçe sistemi içinde 
Hükümetin Orman Bakanlığının hizmet ve faaliyetleri 
için teklifte bulunduğu miktarı yeterli bulmuyoruz. 
Davanın önemine göre, ayrılan ödeneğin azlığı yanın
da, Orman Genel Müdürlüğünün hizmet faaliyetle
rini hedeflerine yaklaştırabilmesii için ayrılmak istenen 
katma bütçe ödeneğini de yeterli bulmuyoruz. Or
mandan sağlanan gelirlerle iktifa edilip Orman Genel 
Müdürlüğünün kendi yağında kavrulması öngörül
müştür. Bu nedenle esasında tükenmek üzere olan 
•orman servetinin sınırlı katma bütçe ile korunamaya-
cağı ve önemi büyük olan orman davasınm çözümle
nemeyeceği açıktır. Kuruluş Kanununda yazılı hiz
metlerin ve faaliyetlerin hedefine ulaşabilmesi ve ku
ruluşunu tamamlayabilmesi için, bu Bakanlığa ay
rılan ödeneğin yeterli olduğu kanısında değiliz. Bu
na rağmen 1976 yılı için ayrılan mütevazi ödeneğin 
Bakanlığın değerli tatbikatçıları elimde en verimli ve 
rasyonel tedbirlerle değerlendireceğine dair inanç ve 
temennimizi belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 

Orman Bakanlığının görevlerinde biri de bünye
sinde mevcut kuruluşlarının hem kendi aralarında 
ve hem de devletin diğer benzeri kuruluşları arasında 
ahenkli bir çalışma içinde olmasıdır. Bu sebeple bün
yesinde topladığı birtakım sanayi kuruluşları ve fab
rikaları vasıtasıyle millî bir servet olan orman ürün
lerimizi en iyi şekilde değerlendirmelidir. Bu tesis
lerin tam kapasite ile çalıştırılması ve bu arada is
tihdam sorununun da nazara alınması, temennileri
miz arasındadır. Özellikle ORÜS Genel Müdürlüğü
nün bu konuda gerekli faaliyetleri titizlikle göster
mesi gerekmektedir. Ağaçlandırma ve Erazyon 
Kontrol Genel Müdürlüğü faaliyet sahası bakımın
dan geniş kapsamlı bir programla çalışmak zorunda 
olup, bu Genel Müdürlük kuruluş kanunu kabul 
edilinceye kadar Orman Genel Müdürlüğü katma ve 
döner sermaye bütçelerinden ayrılan ödeneklerle fi 
nanse edilmektedir. Orman - Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğü de Genel Bütçe ile ve Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğü ise, tamamen döner ser
mayeden finanse ve idare edilmektedir. 

Or - Köy Genel Müdürlüğü ormanla köylü ara
sın daiki ilişkilerin düzenlenmesinde önemli görev yap
makla karşı karşıya olup, bugüne kadar bütün 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 2 

gayretlere rağmen devlet, köylüyü orman kadar ko-
ruyamamış, ormanın da azalmasına engel olamamış
tır. Zaman zaman politik nedenlerle ormanların 
içinde yaşayan insanlar ihmal edilmiş ve bunun acısını 
orman içi köylülerimizle beraber, tahribe uğrayan 
ormanlarımız çekmiştir. 

Değerli senatörler; 
'Bilindiği gibi, her yıl bütçenin 1/1 000'i orman 

köylülerinin kalık indiriliriası için, ayrı bir fona ay
rılması gerektiği halde, yıllardır bu zorunluğa gere
ği kadar uyulmamıştır. C. H. P. - M. S. P.'nin 1974 
yılı Hükümet bütçesinde, bütçemin 1/1 000'i olarak 
84 milyon TL. sı olması gereken yandım, 72 mil
yona indirilmiş, bunun da bugüne dek sadece 13 
milyon 500 000 TL. sı ödenmiştir. 1975 yılının 108 
milyar bütçesinden, asgarî 108 milyonunun fona 
aktarılması gerekirken, Maliye 1744 sayılı Yasaya 
uymadığından ancak, 80 milyon lira aktarılmıştır. 
Bu hesapla Türkiye nüfusunun 9 milyon orman köy
lüsüne bütçenin 1/1 000'i ve geri kalan nüfusumuza 
ise* aynı bütçenin 999/1 000'i isaîbet etmektedir ki, 
bu hal orman köylüsünün büyük ölçüde ihmal edil
diğini göstermektedir. 1976 Malî Yılı Bütçesi 154 
milyar TL. sı olduğuna göre orman içi köylülerinin 
kalkınma payının 154 milyon TL. sı olması gerekti
ğinden, bu hususun dikkate alınacağı inancımızı 
muhafaza etmek istiyoruz. 

Planlı dönemimizde orman köylüsü hizmetlerin 
çok uzağından bırakılmış ve unutulmuştur. Nüfusu
muzun 1/3'ünü teşkil, eden orman içi ve kenarı köy
lülerimizin aile başına düşen brüt geliri bugünkü eko
nomik koşullar altımda gülünç bir rakam teşkil et
mektedir. Bir orman köyü ailesi ortalama 6,6 nüfus
lu olup, yıllık ortalama brüt geliri 1 013 TL. sidir. 
Fert başına düşen gelir ise, 153 TL. sidir. Bu geliri 
normal alile için saptanan gelir olan 14 950 TL. sına 
yükseltebilmek için 33 milyar TL. sına ihtiyaç var
dır. Bu miktarın da millî olanaklarımızla karşılan
ması mümkün değildir. 

Ormancılığımızın önemli konularından biri de, 
orman köyünde yaşayan vatandaşları tedirgin eden 
orman davalarının, mahkemelerinin sürüncemede 
kalması olup bu tedirginliği ortadan kaldırmak İçin 
mülkiyet ve sınır anlaşmazlıklarının kadastro ve 
amenajman çalışmalarının sûratlerudirilmesinde sayı
sız faydalar vardır. Tahdit' görmüş yerlerde anlaş
mazlıklar eksik olmamış ve devam edegelmişt'ir. Bun-, 
ların halli için Bakanlığın önemle ve süratle yapma
sı gereken şey, tahdidi yapılmayan yerlerin tahdidini 

yapmak, eksikleri ikmal etmek ve hukukî yönden 
muameleleri yeniden gözden geçirmek suretiyle or-. 
man - halk ilişkilerini böylece bir düzene bağlamak
tır. Tahdit seferberliğine girişilmezse, topraksız köy
lüye yerleşim sahaları verilmezse ve yapılacak tah
dit neticesinde kazanılmış mülkiyet hakkım teşkil 
öden atalarından kalma tarlası kendisine verilmez 
ise, sömürü düzeni devam edecek, ve orman köy
lüsü daha güçsüz duruma düşecektir. 

Halkla orman ilişkilerinin tanzimi bakımından 
sömürü düzeninin önlenebilmesi için, orman refor
mu yanında toprak reformunun da biran evvel ger
çekleştirilmesi zorunluluğuna inanmaktayız. Aksi 
takdirde sanayi girişimleri bakımından az gelişmiş bir 
ülke niteliğinde bulunduğumuzdan, iş sahası yeterli 
olmayan ve her yıl binlerce işçisini yalbancı memleket
lere göndermek durumunda bulunan bir ülke olanak, 
ekmeğini topraktan çıkarmak durumunda bulunan 
orman içi ve kenarı köylülerinin ormanları tarla haili
ne getirme çabası önlenemez. Bugüne kadar toprak 
reformu yapılamadığı ve halen uygulaması da durdu
rulduğu için, davanın yozlaştırıldığı ve bu suretle 
hergün biraz dalha artan topraksız köylü doğa ka
nunlarına sığınmak zorunluluğunda bırakılmıştır. 
Kanun hâkimiyeti bulunan bir memlekette bu, meşru 
görülemeyeceğine göre orman köylüsü mecburen ya
şama hakkını kullanmak için orman tahrtibi dediği
miz fiili, istemiyerek işlemektedir. Fiili işleyenleri 
cezalandırmak, onları kınamak, problemi halle kâfi 
değildir. Anayasamızın yaşama hakkını tanzim eden 
14 ncü maddesine ters düşmemek için sosyal devlet 
anlayışı içerisinde, orman içi ve kenarı köylülerimi-
zin, devletin gerekli ekonomik ve sosyal tedlbirîeri 
alarak kalkınmasını temin etmesi lâzımdır. Cezaî 
tedbirler meseleyi halle kâfi gelmemektedir. Cezalan
dırmak veya affetmek köylünün açlığını gidermeye-
cektir. Geçimini temin edecek toprağın, tapusu ile 
birlikte verilmesi zorunluğu vatıdır. C. H. P. olarak 
bu zarurete inandığımız içindir ki, 1973 seçim bil
dirgemizde «Orman köylüsünün yaşayabilmesi için 
suç işler duruma düşmekten, suçluluk ezikliği içinde 
bulunmaktan, hapislerde sürünmekten kurtaraca
ğız» dedik. Bunun için Anayasamızın 131 nci mad
desinde yazılı ve yeni şeklinin emrettiği değişikliği 
sağlamak bakımından, 6831 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı se
çim bildirgemizde orman köylüsüne vaadedilen im
kânları sağlamak için, C. H. P. - M. S. P. koalisyo
nu döneminde bazı adımlar atılmış bulunmaktaıdır. 
Anayasanın 131 nci maddesi 17 . 4 . 1970 gün ve 
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1255 sayılı Yasa ile değiştirilerek bütün ormanların 
gözetiminin devlete ait olduğu, ormanlara zarar ve
rebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilme
yeceği, orman içi ve kenarı halkının kaldırıl
ması ile, ormanların korunması bakımından devlet
le ibu kesdın insanının işbirliğinin sağlanması veya 
başka yerlere yerleştirilmesi, Anayasamızın yürür
lük tarihinden önce, bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş tarla, bağ, meyvelik, 
zeytiinEk gibi tarım alanları, hayvan otlatma yerleri 
ile toplu halde şehir, kasaba ve köy yapılarının bu
lunduğu yerlerin orman sınırı dışına çıkarılabileceği, 
yanan orman sahalarında yeni orman yetiştirme dı
şında, tarım ve hayvancılığın yapılamayacağı, or
manların tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyasî 
propaganda yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu
na dayalı olarak çıkarılan 1744 sayılı Yasa ile halk -
orman ilişkilerini düzenlemek, idareci - köylü didiş
mesi ve mülkiyet kavgasını bitirmek üzere orman sı
nırları dışına çıkarılacak yerler hakkında tüzülk, or
man kadostrosu yönetmeliği çıkarılarak Ecevit Hükü
meti sırasında ciddî bir çalışmaya girişilmiştir. 

Bu yasaya bağlı olarak kurulması gereken orman 
tahdit komisyonları 10 senede Türkiye'de bütün orman 
ihtilâflarını halletmek suretiyle ormanı, içinde yaşıyan 
insanlar için umacı olmaktan kurtaracak ve birbirle
rini sevdirmek suretiyle ormanlarımızı daha verimli 
bir hale getirmek amacı taşımakta idi. Bu teşkilâtın 
çalışmalarını bazı politik düşüncelerle, işlerin arzu edi
len zamanında bitirilmesinin mümkün olmadığı, 10 se
nenin çok üstünde bir zamana ihtiyaç olduğu anlaşıl
maktadır. Bu faaliyetlerin, tahdit komisyonları adet
leri artırılmak suretiyle, daha kısa sürede tamamlan
ması için hızlandırılması gerekmektedir. 

Bunun dışında, orman yollan başta olmak üzere 
ak yapı tesislerinin yapımı, hızlı ve yaygın biçimde 
ağaçlandırmayı sağlayıcı projelerin uygulanmasına 
ağırlık verilmelidir. Anıenajman plânlarının orman 
varlığımızın korunmasını, geliştirilmesini ve ormana 
dayalı sanayilerin kurulmasını sağlayacak yönde ça
lışmalar hızlandırılmalıdır. Orman ürünlerinin satış
larından elde edilen gelirlerden, orman köylülerinin 
kalkınması için pay verilmelidir. Dar gelirli orman 
köylülerinin diğer alanlardaki iş imkânlarından fay
dalanmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Memleketimizin tabiî hazinesi olan orman ve ağaç 
sevgisini aşılamak ve ormancılığın tanıtılmasını sağ-
lama'c amacı ile her türlü yayın organlarından yarar
lanmak yoluna gidilmelidir. Bu elanda ormanîanmı-

| zm var olabilmesi ve korunması için sosyo - ekonomik 
! bütün tedbirler benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

Sayın senatörler; 

j Orman Bakanlığının genel bütçe meyanmda gözü
ken 1976 malî yılı Bütçesi 20.1 milyon TL.'sı cari, 
77,9 TL.'sı yatırım ve 110 milyon TL.'sı transfer ol-

j mak üzere cem'an 208 milyon TL.'sından ibarettir. 
Bu miktar, geçen yıl 140,7 milyon TL.'sından ibaret 
olup, aradaki 67,3 milyon liralık farkın fiyat artış ve 
dalgalanmaları karşısında pek mütevazı olduğu kanı
sındayız. 

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün, or
man işletmelerinden orman geliri olarak sağladığı im-

I kânlarla finanse edilen 1976 malî yılma ait katma büt
çesi 445,3 milyon cari. 344,9 milyon yatırım, 10,5 
milyon TL.'sı transfer olmak üzere cem'an 800,7 mil
yon TL.'sı olarak tespit edilmiştir. Bu miktar 1975 
yılında 535 milyon TL.'sı idi. 1974 yılında da 459 
milyon TL.'sı bulunuyordu. 1975 yılı ile, 1976 yılı 
arasındaki 265 milyon TL.lık farkın cari hizmet ve 
yatırım programlarının gerçekleşmesinde, lüzumlu ted
birlerin alınmasında kullanılmış olacağı kanaatini mu
hafaza etmek isteriz. 

I Sayın senatörler; 

Orman Genel Müdürlüğü her yıl bir öncekine 
oranla % 15 fazla olmak kaydıyle ortalama 7 milyon 
m3 tomrukla, 20 milyon ster odun üretmektedir. Bu 
emvalin satışından doğan para, ortalama 3 milyar 700 
milyon TL.'sıdır. Halbuki, aynı meblâğın piyasadaki 
değeri, 11 milyar 700 milyon TL.'sıdır. Bu hesapla 8 

I milyar TL.'lık fark meblâğı keresteci ve oduncuya 
artı değer olarak bırakılmatkadır. Bunu 5.500 ke
resteci ve oduncuya taksim edersek, beherine yılda or
talama bürüt 1 milyon 455 bin TL.sı isabet eder. Or-

I man ailesi sayısı 1 milyon 400 bin olduğuna göre, 

I 8 milyar TL.'sini bu ailelere dağıtabilecek düzen ku
rulabilirse, beher orman ailesinin yıllık geliri bugün
künün 5,5 katı fazlası ile 6 728 TL.'sına yükselmiş ola
caktır. C. H. P. olarak büyük sermaye çevrelerinin ve 
güçlerinin karşısında, üretici ve tüketiciyi ve tabanda-

I ki insanı desteklemek amacı ile, düzenin değiştiril
mesi inancındayız. Orman köylüsünün yolsuz, su ve 
ışıksız, okul ve camisiz ve hatta tuvaletsiz ve hayva-

I nı ile beraber bir barakada doğa koşullarından hima
yesiz bırakılmış olması karşısında, insanî ölçüler için-

I de meselelerin ele alınıp çareler aramanın zamanı geç-
I mistir. 
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Henüz örgütlenmemiş, kooperatifleşmemiş, sosyal 
güvencesine kavuşamamış olan orman köylüsüne bu 
imkânları sağlayıcı tedbirler derhal alınmalıdır. 

Orman köylerimizde feodal dönemin kalıntısı olan 
ağalık, beylik gibi benzeri kötü artıklar halen hük
münü icra etmekte olup, bunların önlenmesi için ge
rekli girişimler sağlanmalıdır. 

Orman ürünleri, son şeklini alıncaya kadar, orman 
ürünleri - emek - sermaye üçlüsü bu bahtsız orman 
köylüsü vatandaş kesimine bırakılmalıdır. Orman içi 
ve orman kenarı köyler sayısı 15.722'dir. Nüfusu da 
1970 saysmme göre 8 milyon 956 bin 952'uir. Bu köy
lerin 3 - 8 adedi birleştirilmek suretiyle takriben 3 bin 
köy - kentte orman köylerini kalkındırma kooperatif
leri kurulmalıdır. Bu kooperatifleri kurmak için, ya
sada sakınca bulunmamaktadır. 6831 sayılı Orman 
Yasasının 13, 40 ncı maddeleri, 1744 sayılı Yasa ile 
çıkarılan Orman Köylerini Kalkındırma Fonu ve 1906 
sayılı Yasa hükümleri bunu emreder. 

Sayın senatörler; 

Orman Bakanlığının 4 bini teknokrat olmak kay-
dıyle 32 bin personel ve 4 milyarı aşkın döner serma
yesi vardır. Orman köylerinde birikmiş iş gücünün, 
9 milyon orman köylüsünün, 5.500 keresteci ve odun
cuya tercih edilmesi halinde, orman köylüsü insanlık 
onuruna yaraşır bir yaşayış düzeyine yükseltilerek 
ağaçlardan önce insan devleti kurulmuş olacaktır. 

Bilindiği üzere Orman Genel Müdürlüğüne ait tüm 
hizmetler katma ve döner sermayeli bütçelerle yürütü
lür. Bu Genel Müdürlüğün her iki bütçe ile masraf
ları, Devlet Orman İşletmelerinin ürettiği malların sa
tışından elde edilen gelirle karşılanır. Bütçenin gerek
tirdiği harcamalar, genel bütçeden yardım alınmadan 
döner sermayenin olanakları ile sağlanır. Döner ser
maye, bütçenin blanço kârından % 35'i Kurumlar 
Vergisi, % 3'ü Malî Denge Vergisi ve net kârın 
9f 10'u Orman Köylerini Kalkındırma Fonu olarak 
ödenir. Bu durumda Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluş maksadına uygun hizmetleri yapabilmesi zor
laşacaktır. Ayrıca 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
33 ncü maddesi : 

«Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli ida
relere bağlı döner sermayeli kuruluşların 1 ay içinde
ki gayri safi gelirlerinden % 15'e kadar olan kısmını 
Genel Bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu oran döner sermayeli kuruluşların ni
telikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle, malî yı
lın ilk ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

Döner sermayeli kuruluşların hesap dönemi so
nundaki bilânçolarına göre, tespit edilen safi gelirle
rinden peşin olarak ödenmiş olan miktar mahsup edi
lir ve bu peşin ödenen miktar, bilanço kârından fazla 
ise, hiçbir iade yapılmaz.» denilmektedir. Bu durum
da döner sermaye bütçesinin büyük kısmı bütçeye 
aktarıldığından. hizmetlerin gerçekleştirilmesi daha 
da zorlaşacağından bu maddenin orman ile ilgili dö
ner sermayeli kuruluşların çıkarılması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Orman davasının yorulmaz savaşçıları olarak or

man yüksek mühendisleri ve teknisyenlerinden, orman 
muhafaza memurlarına kadar her kademede üstün 
başarı gösteren değerli mensuplarına huzurunuzda te
şekkür ederim. Nüfusumuzun 1/3'ini teşkil eden or
man içi ve kenarı köylülerimizin ekonomik sosyal ve 
kültürel meselelerinin kısa süre içerisinde çözümlen
mesi için Bakanlığın ve teşkilâtının değerli mensup
larının olanakları ölçüsünde topyekün katkıda bulu
nacaklarından ve bu suretle ıstırap çeken vatandaş
larımızın dertleriyle mevzuat çevresinde ilgilenecek
lerinden emin olarak sözlerime son veriyorum. 

Bu duygular içerisinde Bakanlık Bütçesinin mem
leketimize, milletimize ve tüm bakanlık camiasına 
hayırlı olmasını diler, şahsım ve grupum adına Yüce 
Senatoyu saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın üyeler; 
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde yalnız iki grup 

söz istemişti; konuştular. Acaba, birinci konuşmayı 
yapan gruplar adına ikinci konuşma talebi var mı?.. 
Yok. 

Şimdi kişisel görüşmelere geçiyoruz. Kişisel gö
rüşme talebinde bulunan sayın üyeleri bilgilerinize 
sunuyorum : 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Hasan Güven, Sayın -Se-
bahattin Savcı, Sayın İsmail Kutluk, Sayın Hüseyin 
Atmaca, Sayın Ahmet Nusret Tuna. 

Söz isteyenlerin sayısı 6'yı tecavüz etmiş olduğu 
için, İçtüzüğümüzün hükümleri gereğince konuşma
cıları lehte, aleyhte ve üzerinde konuşmak üzere tas
nife tabi tutacağız. Bunun için kendilerine soruyo
rum : 

Sayın İsmail İlhan?.. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Güven?.. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Sebahattin Savcı?.. 
SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Kutluk?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Leh
te. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, lehte, buyurun. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Grup temsilcileri Orman Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüş ve düşüncelerini belirttiler. Ben de bu 
yüce kürsüden bağımsız bir senatör olarak aynı ko
nuda eleştirilerde bulunmak üzere söz almışı bulunu
yorum. Ancak, sözlerime başlamadan evvel Orman 
Bakanlığı mensuplarını huzurunuzda saygı ve hür
metle selâmlarım. 

1835 - 1839 yıllarında Osmanlı Ordusunda göre\ 
alan ve görevden ayrılıp yurduna döndükten sonra 
generalliğe kadar yükselen Helmut Von Moltke'nin 
Türkiye mektuplarında, «Bir sincap toprağa basmadan 
İstanbul'dan Kars'a kadar ağaçtan ağaca sıçrayarak 
gidebilir»1 diye yazdığını gözönüne alarak, yarını dü
şünerek Türkiye'nin geleceğini ormancılık bakımından 
ümitli değil, bilâkis çok karanlık görüyorum. 

Memleketim olan Muş'ta da 20 - 30 yıl evvelki 
durum ile bugünkü durumu kıyasladığımız zaman 
korkunç bir geleceğin bizi beklediği kanaati ister 
istemez uyanıyor insanda. Orman kesimi bu şekilde 
devam ederse ve mani olmak için etkin tedbirler 
alınmazsa 1G0 sene sonra Türkyie'nin bu yönden arz 
edeceği korkunç manzarayı şimdiden tahmin etmek 
zor olmasa gerek. Gerçekten tehlike çanları çalmak
ta, Türkiye çöle dönüştürülmektedir. Bu hususta ne 
yapıp yapıp âcil tedbirler almak zorundayız. 

Yöresel bazı tedbirlerle konunun halledileceğini 
sanmıyorum. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehir
lerde ağaç dikmek için gösterilen yöresel çabalan tak
dir etmemek insafsızlık olur. Fakat konu bütün Tür
kiye'yi kapsıyor. Yalnız büyük şehirleri ilgilendiren 
bir husus değil. Orman Bakanlığı mensuplarının göz
leri önünde orman kesilmekte; fakat buna karşı 
herhangi bir tedbir alınamamaktadır. Evet, orman 
kesiminin yasak olduğunu bütün Türk köylerine bil-
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I dirilmiş, hepsi bu kadar. Bilmiyorum, Sayın Orman 
Bakanı Diyarbakır Lice deprem evlerinin açılış me
rasimine katılmak üzere teşrif etmişler miydi?.. Ken-

i dileri herhalde gelmemişlerdi. Diyarbakır Lice yolu 
üzerinde adacıklar halinde yeşil orman çaldıkları 

I vardı. Tek tuk 15-20 santimetre çapında ağaçlara da 
rastlanıyordu. Tek tük rastlanan bu ağaçlar bize ke-

I silmemiş olsaydı o çalılıkların yerinde şimdi aynı ka
lınlıkta ağaçlardan oluşan bir ormanın olacağını sa-

I lık veriyordu. İşin en acı ve en komik yönü şuydu : 
I Çaldıkların içinde yöre halkının «çilo» tabir ettikleri 
I kesilmiş çalı yığınlarının bulunmasıydı. Ben arabanın 
I iç;nde yanımdaki arkadaşlarıma gösterdim. Bakın 
I dedim, hâlâ orman kesimi devam ediyor. Beırmle 

beraber herkes bu acıklı manzarayı bizzat gördüler. 
I Diyarbakır'da öyle de başka illerde başka mıdır?,. 
I Hayır, aynı durum Muş'ta da vardır. 

I 30 - 40 yıl evvel Mut'ta orman vardı, çok iyi bili-
I yorum, onu kesiyorduk. Çok iyi biliyorum diyorum, 
I çünkü ben o sıralarda çocuktum. Büyüklere katılır 
I onlara bu ağaçların kesiminde yardımcı olurdum. 
I Çapı 15-20 santim, hatta daha kalın ağaçlan keser. 
I yakmaya veya başka işlerde kullanmak için getirirdik. 
I Şimdi o güzelim ormanın yerinde yeller esiyor. 
I 1-1,5 metre boyunda çalılıktan başka hiç bir şey 
I görmek mümkün değildir. 

I Polisiye tedbirlerle orman kesimine engel clma-
I nm mümkün olmadığını bilen ve inananlardanım. 
I Orman - köy ilişkilerinin ekonomik ve sosyal tedbir-
I lerle düzenlenmesi gerektiği kanaatini taşunakıaymı. 
I 20 milyon hektarlık orman alanımızın büyük bir kı:--
I mı köylerde doğrudan veya dolaylı olarak irtibatta-
I dır. Bu ise çok yönlü sorunları doğurmuş ve dogıu-
I maktadır. Hâlâ halkının bir kısmı tarafından tezek 
I yakılan bir ülkede orman kesimine engel c.'mak çok 
I güçtür; fakat imkânsız değildir. Orman, Türk Ulusu-
I nun geleceği açısından vazgeçilmez çok kıymetli bir 
I varlığı olduğu için. ne yapıp yapmalıyız ormanın ke-
I simini önlemek ve bu sorunu Avrupa ülkelerinde ol-
I duğu gibi temelinden halletmek için köylüsü, kentü-
I siyle elele verip çalışmalıyız. 

Orman bir ülkenin gururudur, orman bir millesin 
I ekmeğidir, orman bir ülkenin süsüdür, orman bir ül

kenin sıhhatidir ve mi;ı.yei orman erozyona engel 
olduğu için ülkenin komyucusudur. Orman Bakan'!-

I ğı yetkilileri ülkemiz açandan ormanı çok iyi takdir 
I ettikleri bu önemi bildikleri içindir ki. bilhassa son 
j yıllarda orman - köy ilişkilerine özellikle önem ver-

50 — 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 2 

misler ve çalışmalarını ona göre ayarlamışlardır. An
cak, bu hususta bir noktaya değinmek istiyorum. 

Şimdi, deniliyor ki, Türkiye'de 7 440 adedi or
man içi, 8 602 adedi ormana bitişik olmak üzere top
lam 16 042 adet orman köyü bulunmakta ve bu köy
lerde 8 milyon insan yaşamaktadır. 

Sayın Başkan; 
Orman Bakanlığının orman içi, kenarı ve orman

dan 1C kilometre uzaktaki köyler hakkında zamanın
da yapılan çalışmalar sıhhatli değildir. Bu konuda 
başımdan geçen ve Orman Bakanlığı yetkililerine ilet
tiğim bir örnek vermek istiyorum : 

İki köyün ismini. Orman Bakanlığında bu konu^ 
da hazırlanmış olan kitapçıkta aradım. O sözünü et
tiğim köyler tamamıyle ormanın içinde olan köyler
di. Kitapçık 1975'de hazırlanmış. Gittim, baktım bu
lamadım. Bunun üzerine yetkililerle temas ettim, da
ha sonra Elâzığ ile temas ettim. Sonra Muş'a, ilgili 
olan Orman Şube Müdürlüğüne gittim. Efendim, 
bu husustaki çalışmalar orman içi. orman kenarı, 
ormandan 10 kilometre uzaklıktaki çalışmalar 1965 -
1966 tarihinde yapılmış olan çalışmalardır, sıhhatli 
değilse biz bir şey yapamayız, dediler. Ben Muş Va
lisi ile sözü edilen köylere gittim. Köyler ormanın 
tamamıyle içindedir. 

Ben iki köyü aradım. Bu iki köy hakkında sıhhat
li malumat bulamadığıma göre diğer köyler hakkın
da da aynı şekilde bir teşmilde bulunursak herhalde 
hata olmaz. Bunun için bu konunun Bakanlıkça or
man içi, orman kenarı ve ormandan 10 kilometre me
safede olduğu halde yapılan çalışmalar sıhhatli değil
se, bu hususta vatandaşa gerçekten yardım etmemiz 
mümkün olmayacaktır. Tarım Bakanlığında hukuk 
müşaviriyken, daha Orman Bakanlığı kurulmadığı 
sıralarda 1966'dan. 1968'e kadar Orman Bakanlığı ile 
ilgili davaları Danıştayda takip ettiğim için 6831 sa
yılı Kanun ile ilgili tek bir görüşü belirtmek istiyo
rum, çok mühim olduğu için. 

Eskiden orman olduğu halde, zamanla şu veya 
bu nedenle orman durumundan çıkmış, hatta üzerin
de üç beş katlı binalar yapılmış olan yerleri «orman 
sayılan yerlerdendir» diye karar vermiştir. Ben, Or
man Bakanlığı yetkililerinin bu husustaki kararma, 
bir vazifesini yapmış olan orman memurunu takdir 
ederim. Yalnız, Türkiye açısından Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ekonomik durum açısından biz, konuya 
bir çare bulmamız lâzım geliyor. Gerçekten. Orman 
Bakanlığı beş, onbeş, yirmi sene içinde bu sözünü et
tiğimiz yerlere doğrudan doğruya orman dikmek 

mümkün ise, orman olarak bırakalım, hayır, beş, on, 
yirmi hatta yüz sene sonra dahi buralarını orman 
durumuna getirmeyecek isek mantıklı olalım, vatan
daşa bu yerleri ekmek, dikmek için imkân verelim. 

Orman Bakanlığı tarafından kısa bir süre içinde 
değil, uzun bir süre içinde ormana dönüştürülebilecek 
bir arazi ise bunlar, kalsın, öyle değilse, mutlaka va
tandaş tarafından değerlendirilmek için vatandaşa 
imkân verelim. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin Orman Bakanlığı 
mensuplarına, aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, sizleri saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. Aleyhinde. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyle selâmlarım. 
Orman Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle konuşan ha

tipler, ormanlarımızın durumunu, bu yüzden olan 
dertlerimizi oldukça dile getirdiler. Özetle, ormanlar 
yok olmaktadır, âdeta tahrip edilmektedir. Eroz
yon hızlanmıştır, gerökli çareler düşünülmemektedir. 
16 bin orman içi köyü, 10 milyon insan kendi haline 
terk edilmiştir. Bugün, hâlâ Türkiye'de tezek yakıl
maktadır, odun yakılmaktadır; geniş linyit yatakları 
olan yerlerde bile ekonomik olmayan bu odun tezek 
ve ayrıca sanayi değeri yüksek olan kok gibi rezerv
lerimiz de bilgisizce sarf edilmektedir. Yani, orman 
ve tezek yerine ikame edecek çok linyit yatakları 
rezervlerimiz bulunduğu halde, nedense odun ve te
zeğin yakılmasını halkımızın elinden kurtaramıyoruz. 
Sayın Bakanımdan istirham ediyorum; odunun ve 
bilhassa tezeğin yakılmaması için siz de bu gereğin 
savunucusu olunuz. 

Bunlar, hep Doğu ve Güney Anadolunun dertleri 
değildir tabiatıyle, tüm Türkiye'nin dertleridir. Türki
ye nin her yöresinde ormanın tahrip edildiği, odunun 
hâlâ yakıt olarak yakıldığı bir gerçektir; fakat özel
likle Doğu sorunları dile getirilebilirse; bilfarz. Ke
ban elektriğinden Doğu ve Güney Anadolu gereğin
ce yararlandırılır ise, Doğuda fabrikalar kurulur ve 
hayvan yetiştiriciliğine bağlanan boğazlar sanayie 
bir miktar aktarılabilir ise, gübre yakılmayıp çayır ve 
tarlalara atılabilir ise, mahsul ve ot verimi artar ise, 
gübreden TÜBİTAK'ın icarı olan biyogaz üretilir ise, 
Doğu ve Güney Doğu da kalkınmış olurdu, tezek de 
odun da yakılmamış olurdu ve memleketimiz bu şe
kilde çorak, bozkır haline dönüşmemiş olurdu. 

Bunları bu kürsüden çok kereler söyledik, yakın
dık. Gerçi, bizimkisi; darı ambarında hayal edip sizi 
gıdıklamadır, dostlar. 
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Şimdi, küçük bir kıta ile bir serzenişimi dile ge 
t irmiş olacağım: 

<:Gözleri kapamış bir kara perde, 
Bulalım diyen yok deva bu derde, 
Sayın Kapanlı dermanın nerde? 
Bu gidişin sonu karanlık dostlar.» 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Ömer Ucuzal, buyurun efendim. Üzerinde. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yapılan Programa göre üyelere ayrılan 10 dakika

lık zaman içinde memleketimizin büyük bir mese
lesi olan orman mevzuunda konuşma elbette çok 
güç oluyor. Bir iki mühim meseleyi işaret etmek üze
re söz aldım. 

Hepinizin bildiği gibi bu memlekette topraksız 
vatandaşları düşünerek bir toprak reformu bahis 
mevzuu idi, çok şükür o hususta tedbir alındı, Kanu
nu çıkarıldı ve tatbikata başlandı ve o büyük suiisti
maller yapılarak, büyük gürültüler koparılarak büyük 
hadiselere sebep olmuş bir işti. 

Onun yanında, topraksız bulunan orman içinde ve
ya kenarında yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine 
çare bulmak için sessiz sedasız 1971 yılında yapılan Ana
yasa değişikliği sırasında Anayasamızın 131 nci mad
desi de değiştirilerek yeni ve çok güzel bir hüküm 
getirildi. Bu hükme istinaden de, bildiğiniz gibi 6831 
sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci 
maddeleri değiştirildi. 

Şimdi, Sayın Bakanımdan istirhamım şu: Biraz 
evvel bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na konuşan arkadaşımız, Ecevit Hükümetinin, orman 
içinde ve kenarında yaşayan köylülere büyük hizmet 
ettiğini ve bu hizmetin delili olarak 6831 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesine yapılan değişiklikle konan 
yönetmelikten bahsederek, Ecevit Hükümeti dönemin
de bir yönetmelik yapıldığını ve bu yönetmelikle de 
orman içinde ve kenarında yaşayan vatandaşlara bü
yük hizmetler getirildiğini söylediler. 

Değerli arkadaşlarım; ben tamamen aksi fikirde
yim. Bu bahis mevzuu yönetmelik tetkik buyuruldu-
ğıında göreceksiniz ki bu yönetmelik hem Anayasaya 
getirilen hükme hem de 6831 sayılı Kanunda yapîlan 
değişikliklere tamamen aykırı bir hüküm getirmiştir. 
Böylece yönetmelik hem kendi Kanununu hem de 
Anayasayı işlemez hale sokmuştur. 

Şimdi, Kanunda yapılan değişiklikle eski tahdit 
komisyonları yerine getirilen orman kadastro konıis-
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yonlarının tahdit komisyonlarına nazaran başardı 
olacağını zannetmiyorum. Bu yönetmelik 6831 sayılı 
Kanunun eski halini -daha da ileri götürerek tama
men vatandaş aleyhine hükümler vazetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir misal arz edeyim. Yönetmeliğin 5 nci mad

desinde orman kadastro komisyonlarının tespiti sıra
sında nazara alınan hususlardan birisi şu «Toprağ.n 
bir metre derinliğinde bulunan ağaç kökü ağaçlık vas
fını kaybetmemiş ise, o yer orman sayılır» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Toprağı bir metre kazacaksınız, kök çıkaracaksı
nız, ağaçlık vasfını kaybetmemişse bu yer orman di
yeceksiniz, Anayasamızın yeni hükmüne bakıyoruz 
böyle bir şey yok. Orman Kanunundaki değişikliğe 
bakıyoruz, böyle bir şey yok. Şimdi Orman İdaresi ne 
kadar dozer alıp bu kurulacak komisyonlara teslim 
edecek ki çalıştıkları sahada bunlar toprağı bir met
re kazacaklar, elde edecekleri kökler sebebiyle o ye
rin bilim ve teknik yönünden orman mıdır, değil mi
dir olduğunu tespit edecekler. 

Nitekim, ilk tatbikat İçel vilâyetinde başladı. Bi
lebildiğim kadar bir köyde Orman Kadastro Komis
yonu çalışmasını yaptı; çünkü o köyde normal kadast
ro çalışması da vardı. Orman İdaresi 83 parça araziye 
ormandır, diye itiraz ediyor. Komisyon 78'indeki or
man idaresinin itirazını kaldırıyor: fakat Orman İda
resi tekrar dönüyor, tümüne itiraz ediyor. Bakanlık
tan soruluyor. Bakanlık masa başında «Bu yer orman
dır» diyor ve 83 itiraz mahkemeye gitmeye mecbur 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu, eminim ki; kanun değişikliğine, tahdit komis-
3ronu yerine Orman Kadastro komisyonu getirme yö
nündeki iyi niyetlere ve süratle vatandaş ile Orman İda
resi arasındaki ihtilâfı ortadan kaldırma çabasına yönet
melik tamamen aksi bir istikamet vererek işleri daha çok 
uzatmaya ve ihtilâfları daha çok artırma yönündedir. Bu 
bakımdan Sayın Bakandan istirhamım, süratle bu övü
nülen Yönetmeliği gözden geçirmektir. Bu suretle hem 
Anayasanın ruhuna hem de 6831 sayılı Kanunda 
yapılan değişikliğin ruhuna uygun olarak yönetmeli
ğin düzeltilmesidir. 

Şimdi, değerli sözcü arkadaşımız her zaman her 
meselede ortaya attıkları gibi burada da bir hesap, 
rakam ortaya koyarak sömürü düzenini Hükümeti
mizin desteklediğini iddia ettiler. Yılda 8 milyar lira
lık orman ürünü satılıyormuş, bu 8 milyarlık ürünü 
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5 600 kişi alıyormuş. Buna göre 8 milyarı 5 600 kişi
ye taksim ettiğiniz ta'kdirde her birine milyonların 
üzerinde para düşüyormuş; fakat ormanın içinde ya
şayan 8 milyon vatandaşımıza hiç bir şey vermiyor-
muşuz. Bu ne biçim bir hesap değerli arkadaşlarım. 

Eğer Orman İdaresi 8 milyarlık ürün satıyorsa de
mek ki, bu 8 milyarı kendisi alıyor ve karşılığında da 
kereste, odun gibi imal ettiği keresteyi veriyor demek
tir. Birisinden mal alacaksınız, bedelini ödeyeceksi
niz, sonra ödediğiniz bu bedel sizin lehinize taksim 
edilmiştir manası taşıyarak mesele ortaya getirilecek. 
Duyan vatandaş da haklı olarak demek ki, Orman 
İdaresi 5 600 kişiyi her sene milyoner ediyor diye 
düşünecek. Bu ters bir hesap mantığı, değerli arka
daşlarım. 

Asıl Orman İdaresine bu 5 600 kişiden 8 milyar 
para intikal etmektedir. Bu bedel karşılığında da 
muayyen yüzde kârlarla, aldığı bu ürünleri satacak 
adam ve bundan bir para kazanacak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bilmiyorum bu 5 600 tüccar bir tasnife tabi 

tutulsa bunun yüzde kaçının Cumhuriyet Halk Par
tili vatandaş olduğu, bunun yüzde kaçının da onun 
dışındaki siyasî partilere mensup olduğunu tespite 
kalksak eminim ki, % 90'ı Cumhuriyet Halk Par
tilidir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Onu yapsınlar. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Onlardan da alsınlar. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Neyi alsınlar? 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, karşılıklı konuşma

yınız. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — «Sömürü düze

ni» deniyor. Sömürü düzeni böyle muallakta kalan, 
matematik mantığına sığmayan birtakım hesaplar
la ortaya atılırsa bunu ortaya atan kişi hiç bir şey 
kazanmaz değerli arkadaşlarım. Bu, ithamın, iftiranın 
ta kendisi olur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şu anda söz süreniz 
bitmiş bulunmaktadır, lütfen bağlayınız efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sözümün başında da arz ettim. Tabiî zaman kâfi de
ğil. Bitirirken yine Sayın Bakanımızdan istirhamımız; 
bu övülerek dile getirilen yönetmeliğin gözden geçi
rilip Anayasa ve yapılan kanun değişikliği istikame
tinde düzeltilmesini istirham ediyoruz. Biz eminiz ki 
Devletin her kuruşunun kendi cebindeki paradan daha 
çok değer taşıdığı için Orman İdaresi yerinde kullan
maktadır. Orman İdaresinin siyasî çıkarlar uğruna is-
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tismar vesilesi yapılmamasını da Cumhuriyet Halk 
Partisinden rica eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, lehinde konuşmak 

üzere buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
10 dakikalık bir zaman içerisinde bendeniz bu

gün orman köylerimizin içinde bulunduğu açıklı du
rumun tavsifini yapacak değilim. Kıymetli Teşkilât
ta bulunan arkadaşlarım, bu vatandaş kitlesiyle bütün
leşmiş, onların ıstırabını yakından bilen kimselerdir. 
Yine parlamenter arkadaşlarımın bu ıstırap çeken va
tandaşların arasından gelmiş kimseler olması dolayı-
sıyle dertlerini yâkinen bildiklerine kaniim. 

Beni burada Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
lehte konuşmaya sevkeden ana amil takip edilmekte 
olan yoldaki müspet inkişaftır. Orman taassubu el
hamdülillah bugün yefini rahmî şefkate bırakmıştır. 
Alman tedbirler, alınması düşünülen tedbirler kor
kutma yerine onları bulundukları muhitte geçinebilir 
hale getirme gibi, daha aklî tedbirler şeklindedir. 

Kısaca mazinin tatbikatına bir baktığımız zaman, 
bugün ulaştığımız merhalenin ümit verici olduğunu 
memnuniyetle müşahade ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
1945 yılında bir kanun çıkmıştır, 4785 sayılı Ka

nun. Bu kanun elbet ormanları koruma gibi ulvî bir 
gaye takip ediyordu; fakat tatbikat şuydu; orman 
olan veya orman olmaya müsait neresi varsa devlet
leştirilmiştir. Şimdi, bunun üzerinde yaşayan mil
yonlarca insan var, bu insanlar ne olacaktı? Bu Ka
nunu tetkik ettiğiniz zaman, en ufak bir tedbir alın
dığını görmeyiz. Ne yapılmıştır? Ormanlar devletleş
tirilmiştir, orman- olmaya müsait yerler devletleştiril
miştir. 

Bunun hazin tatbikatı ne olmuştur? Bu Kanun, 
«devletleştirildi» demekle ormanların korunması müm
kün değil, arkadaşlar maalesef bulunduğu yerden ge
çinme zaruretinde olan vatandaş, orman köylüsü yine 
eski devirlerden husule gelen alışkanlıkla ormandan 
geçinmeye uğraşmış, gittiği yer maalesef hapishaneler 
olmuştur. Hapishaneye gidip gelmiştir, hapishanede 
yatıp çıkmıştır; fakat ormanların korunması bir tür
lü mümkün olamamıştır. 

Bugün bakıyoruz 1945'lerin havası yok. Anayasa
da bir tadilât yapılıyor, kanunlar çıkarılıyor, bu 
kanunlarda artık insanoğlu kıymet kazanmaya başlı-
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yor. Ağaçların gaye değil, insanoğlunun gaye oldu
ğuna doğru bir adım atılmaktadır, tatbikata bu inti
kal etmiştir, Anayasaya bu intikal etmiştir, bu bize 
bir ferahlık veriyor, istikametin iyi yolda olduğunu 
gösteren bir delil olarak buna işaret etmek istiyo
rum. 

Yine bu devirde arkadaşlarım çıkan bu kanunun 
tatbikatı olarak tahdit komisyonları vardı, o zaman 
da vardı; fakat bakıyoruz ormanın hudutları köyün 
aşağı - yukarı saçaklarının kıyısından geçer gibi bir 
tatbikat vardı. O zamanki ormancı arkadaşlarım da, 
bu sahayı ne kadar daraltırsa, ormanın sahasını ne 
kadar genişletirse memlekete hizmet ettiği samimî 
inanandaydı. Fakat, oradaki insanoğlu da geçinmeye, 
yaşamaya, hayatını idame etmeye mecburdu. Bu na
zara alınamıyordu. 

Bugün bakıyoruz vaktiyle yapılmış olan bu tatbikat 
sakıncaları görülmüş, gösterilmiş, yeni tahdit komis
yonları kurulmuş, yeni tahdit komisyonları 1961 yılın
da Anayasanın çıktığı tarihten evvel fiilen ve ilmen 
orman olma vasfını kaybetmiş sahaların vatandaş em
rine tahsisi hükümlerini getirmiştir, tahdit komisyon
ları bugün vatandaşı bulunduğu muhitte ferahlatmak 
için gerekli tatbikatı yapmaya başlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Yine bu devrede, eski anlayışta, eski taassup dev
resinde ormanlara yol yapılmazdı. Umumî kanaat; 
nereye orman yolu giderse civarında ağaçların kal
mayacağı şeklindeydi, orman yollarının yapılması ele 
alınmazdı; ama bugün elhamdülillah Orman Umum 
Müdürlüğü Bütçemizin büyük bir kısmı yolların aç
tırılması için tahsisat konmuş vaziyettedir ve yolun 
gitmediği yerde ardaklanma ve sair suretle husule 
gelen zarar, vatandaşın alabileceği miktarın kat kat 
fazlası olduğu tespit edilmiştir, yine bir yangının yap-
tığı tahribat yolsuzluk yüzünden çok fazla olduğu an
laşılmaktadır. Bugün hakikaten ormanların her sa
hasına yol götürmek için bir çabanın, bir gayretin, 
olduğunu takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Yine bu taassup devrinde ihtiyaçları verme ba
kımından da çok sıkıntı vardı. Ben görmüşümdür; 
kimin ihtiyacı var, isimler yazılır, bunlara birer ağaç 
verilsin şeklinde işletme müdüründen emir çıkar, 
bakarız heı vatandaşa tek bir ağaç verilmiş vaziyette
dir, kendisine zatî ihtiyaç olarak verilen ağacın bir 
başkasına devri, bir vatandaşa verme de suç olarak tav
sif edilmiştir. Böyle bir tatbikattan bugün elhamdülil-

7 . 2 . 1976 O : 2 

I lah bir orman içi veya civarındaki vatandaşın, bitişi
ğindeki vatandaşın ihtiyacı ne ise, bunun karşılanma-

I sı içi.n bir karar alınmıştır, tatbikat bu sahaya inti-
I kal etmiştir. 
I Şimdi, bu gelişmelerin içerisinde bir hususa daha 
I temas edeceğim: 1956 yılına gelindiği zaman 6831 
I sayılı Kanuna bir 13 ncü madde konmuştu, bu mad

de de her yıl bütçeye 50 milyondan az olmamak üze-
I re tahsisat konacaktı ve bu tahsisatla orman içi köy-
I lerinin ihtiyaçları karşılanacak ve iktisadî kalkınma-
I lan sağlanacaktı. 
I Üzüntüyle ifade edelim ki, bu madde yıllarca tat-
I bikat bulmadı, belki yıllarca konan ödeneğin yekûnu 
I 1 0 - 1 5 milyon lirayı geçmedi. Bugün bakıyoruz bir 
I ORKÖY Teşkilâtı kurulmuştur, 1744 sayılı bir Kanun 
I çıkarılmıştır. Bu Kanunda genel bütçenin en az bin-
I de biri orman köylüsünün kalkınması için sarfedil-
I mektedir. Bütün şu izahatımda bir noktayı belirtmek 
I istiyorum; dünkü taassup yerini şefkate bırakmıştır. 
I Dünkü sert tatbikat, bugün orman köylüsünü de, or-
I manı da ikisini birlikte ele almak suretiyle aralann-
J da bir muvazene tesisine doğru yol almıştır. 
I Şimdi, bu 10 dakikalık zaman içerisinde iki nok-
I taya temas etmek suretiyle sözlerimi bitireceğim. 
I Muhterem arkadaşlarım, 

I 1744 sayılı Kanun, çeşitli men'balardan da varidat 
I teminine uğraşmakla beraber, anabütçenin, Devlet 
I bütçesinin en az binde biri kadar bir tahsisatın or-
I man köylülerinin kalkındırılması için sarf edileceğini 
I kabul etmiştir. 

I Şimdi. Kanunun bu olmasına, Kanunun yürürlük-
I te bulunmasına rağmen, tatbikatta bir iki yıllık mazi-
j si olmakla beraber, tatbikatta bir titizlik olmadığını 
I müşahade ediyorum. Ne oluyor; şimdi siyasî hayat-
I ta bir mevzuda müsamaha gösterilirse, o müsamaha 
I gittikçe sahasını genişletebilir. Meselâ, bu seneki büt-
I çe ne kadar? 154 milyar. Orman köylerinin kalkındırıl-
I ması için yürürlükte olan Kanun gereğince konulma-
I sı lâzım gelen tahsisat ne kadardır? 154 milyon. Şim-
I di, yürürlükteki bu Kanuna rağmen, tahsisatın en az 
I binde biri kadar denmesine rağmen, 154 milyondan 
I aşağı düşürüımemesinin, daha yukarı bir tahsisat 
I alınmasının mümkün olmasına rağmen, konan tahsi-
I satın rakamları iyi bilmiyorum her halde 70 - 80 mil-
I yon lira civarında olduğunu zannediyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Tuna. şu anda söz süreniz bit-
I ti. bağlayınız efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bağlı-
I yorum efendim. 

54 — 
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Şimdi, bir şey daha söyleyeceğim. Binaenaleyh, 
iki yıllık Kanundaki bu tatbikat noksanında kıymetli 
Bakanımız her sahada gösterdiği titizliği bu öde
nek koyma mevzunda da göstermelidir, aşağısını ka
bul etmemelidir. 

İkinci bir talebim; arkadaşlar İtalya, bundan 20 -
25 sene eveline kadar orman köyleriyle, ova köyleri, 
sanayi' bölgeleri vatandaşları arasında millî hâsıladan 
kendilerine düşen pay bakımından büyük farklılık 
vardı. Bunu gidermek üzere orman köyleri için özel 
bir plan yaptı, orman köylerinin kalkındırılması için. 
Şimdi, bütün bu iyi gidişe, iyi gelişmeye rağmen, 
orman köylerinin ıstırabını giderecek bir tahsisatla 
işe koyulduğumuz iddia edilemez. 

Benim rica ve istirhamım, millî plan içinde, millî 
plana zarar vermeyen; fakat millî hâsıladan en az 
pay alan orman köylüsünün bu durumunun düzeltil
mesi için özel bir plan yapılmasına gidilmelidir. Or -
Köy büyük bir teşkilâttır, büyük bir ihtiyacı karşı
layacaktır; fakat kâfi değildir. Millî planda Or - Köy' 
ün takviyesi lâzımdır. 

1976 bütçesinin muhterem Bakanlık erkânına ve 
milletimize hayırlı olması diliyor ve bu millet para
sını, son meteliğine kadar millet hayrına harcayacak 
bir teşkilâtın mevcudiyetine inanıyor ve hepinizi hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Sayın Hasan Güven; aleyhinde buyurunuz efen

dim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Orman sorunu bir bakıma iç açıcı, bir bakıma 
ise aksi dengeyi sergileyicidir. Toplumda, birçok so
runlarını çözmüş, rahat bir yaşama düzenini kurmuş 
olan kitleler için orman dedin mi evvelemirde onun 
güzelliği, şirinliği, serinliği, dinlendiriciliği, kentteki 
yitirdiği huzurunu bulabilmek için aradığı bir menba 
gözüyle bakılır ona; ama bugünkü Türkiye'nin ger
çekleriyle bu konuya dönüldü mü hiç de böyle iç açan 
bir durum görülmez. 

Benden evvelki konuşmacıların da üzerinde bir
leştiği bir nokta var. Bugün Türkiye nüfusunun en 
az dörtte biri, orman bölgesinde orman köylüsü ola
rak yaşamını sürdürmektedir. 10 milyar civarındadır. 
Yine, herkesin teslim ettiği bir gerçek vardır ki, bu 
köylünün geçimini tem'in edecek doğru dürüst bir kay
nak da yoktur. İtilmişliğin, ezilmişliğin, geleceğini 
emniyet altına alamamaklığın en büyük sefalet ordu
su bu kesimde yaşamaktadır. 

O halde, soruna daha çok bu açıdan bakmak lâ
zım. Ağacın, şirinliğini, güzelliğini düşünmekten ön
ce, onun altında yaşayan insanların bu çilesini, açlı
ğını, sefaletini gidermeyi daha önde düşünmek ge
rekmektedir. 

Ağaç da çok kıymetli bir kaynak; ama ağacın, 
hayat kaynağı olacak insan için değeri, insn yönün
den değeri esas alındığında, daha önce bu orman köy
lüsünün sorunlarına eğilmek gerekiyor. 

Ormanlar, aslında büyük bir doğal kaynaktır. 
Bazı memleketler ekonomilerini güçlendirmiş; İskan
dinav memleketleri, Romanya gibi memleketlerde bü
yük bir gelir teşkil etmektedir; fakat bugün ülke
mizde bu kaynak, önemine göre ne yurt açısından bir 
gelir temin etmede ne de içinde barındırdığı insanlar 
için bir kaynak olagelmektedir. 

Anayasamızın 132 nci maddesinde yeniden bazı 
düzenlemeler getirilmiştir. Orman sahasıyle orman
ların dışındaki tarım sahaları da açık ölçülerle bir
birinden ayrılmış değildir. Kadastro ve amenajman 
dairelerinin çalışmaları son derece yavaş yürümek
tedir. Halbuki, bu ayrımın öncelikle yapılması lâzım 
ve Anayasanın açık hükmü gereği, orman olma nite
liğini kaybetmiş kesimler, kesinlikle ayrılıp, top
raksız insanlara tevdi edilmeli. 

Yine, ormanlık bölgelerde, zeytin, sebze, meyve 
yetiştirme olanakları, orman bütünlüğünü bozmamak, 
ormandan elde edilecek imkânları da yok etmemek 
kaydıyle kısa elden bir ekonomik düzen içerisinde 
çözümlenmelidir. 

Orman deyince aklımıza gelecek olan sadece ağaç 
değildir; orman ürünleri, içerisinde bulunan bitkiler, 
av hayvanları, yakacak olarak ağaçtan yararlanma
mız, inşaat malzemesi olarak, kimya sanayiinde, tarım
da, madencilikte, hayvancılıkta ve bilhassa orman içi 
köylerde yaşayan insanların ulaşım hizmetleri akla 
gelir. 

Ormanın sağladığı başkaca yan etken ve faydalar 
vardır. İklim düzeninde ormanların büyük yararlılık
ları bulunur. Sel ve taşmalarını önlemek için yine 
ormanlardan yararlanılır. Kaymaları da önlemek için 
ormanlar büyük etkendir. 

Orman köylüsünün durumuna gelince : 

Biraz evvel bahsettiğim gibi, tarım girdilerinin 
bulunmadığı sahada yaşarlar bu köylüler. Hiç bir 
mahsulleri de yoktur. O halde, bunları koruyabilmek 
için sosyal devlet ilkelerinin gereği olarak Devlet, 
öncülükle yardımlarına koşması gerekmektedir. Ne 
olabilir bu kesimlerde; 
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Hayvancılık, mutlaka bu kesimlerde geliştirilerek 
bu halkın baş geçim kaynağı haline getirilmelidir. 
Arıcılık, tavukçuluk, el sanatları ve küçük sanatlar 
bu bölgelerde son derece gelişmeye müsaittir. Zira, 
bu bölgelerde fazlasıyle işgücü, atıl, yani boş dur
maktadır. Hele kış aylarında tamamen boştur. O hal
de, bu aylarda hem bu insanlara iş bulmak hem de 
geçimlerine yardımcı olmak üzere el sanatları üzerin
de orman bölgeleri üzerinde fazla ilgilenmek gerek
mektedir ki, bilhassa Devletin bazı kursları bu böl
gelere etkin bir şekilde gönderip halka öncülük et
mesi, bunun yanı sıra gereken bilginin yanında kre
diyi de temin etmesi gerekmektedir. 

Yine, bu bölgelerin ekonomik canlılığa kavuşabil
mesi için altyapı yatırımlarına öncülük tanımak lâ
zım. Sayın Tuna, burada, «Ormana yol yapılınca 
ormanların yok olacağı kanısı vardır.» dedi. Aksine, 
ormana yol gitmeyince ormandan hiç hayır gelmez. 
Ormanı orman yapacak olan yoldur. Zira, orman ka
çakçılıkları yol gitmemesiyle alabildiğine yürür gider. 
Orman ürünlerinin değerlendirilmesi, kapsam itibariy
le geniş olduğu için ancak ve ancak yolla mümkün
dür. Ormana bağlı sanayiin kurulup gelişmesi ancak 
ve ancak yolla mümkündür. Sadece yol değil tabiî, 
onun yanı sıra, elektrik, teknik bilgi, sağlık hizmetleri 
ve orman içinde yaşayan köylüleri, yine piyasa dü
zeninin, kâra kaçan baskısından, ezgisinden kurtara
bilmek için, üretim ve tüketim kooperatiflerinin en 
etkin bir şekilde işletilmesi gerekir. Hele, bu köy 
halkına bol miktarda bu teknik bilgiyi de ulaştırma
mız gerekir. Yine, orman içi ürünlerin değerlendiril
mesinde, çalışmada, öncelikle bu köy halkının ya 
rarlanması gerekmektedir. 

Yurdumuzda, dışa işçi yönünden bir akış vardır. 
Akış için müracaat edenler çok fazla, yabancı devlet
lerin istedikleri miktar daha az olunca bir derecelen-
meye tabi tutulur. O halde, Devlet, dengeyi bu ezi
len kitlenin lehine çevirebilmek için, bana göre biraz 
daha orman köylülerine diğerlerine nispetle öncelik 
de tanıması gerekmektedir. 

Orman ürünleri sanayiinde de Devlet yardımı ön
de gelmelidir. 

Arkadaşlar; 

îster kabul edin ister kabul etmeyin. Ormanlar, 
Devletin malı, hepimizin malı olduğu halde, bunun 
kaymağını emen dar bir tabakadır, dar bir azınlıktır. 
Bunu topluma tam olarak mal etmiş değiliz. Bunu 
heyecanlı bir şekilde reddetmeyle bu sorun çözülmez. 
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Ancak ve ancak Kamu îktisadî Teşebbüslerini, tam 
manasıyle bu kaynakları Devlette, genellikle halkta 
olacak şekilde işletmeyle bu düzen halk yararına de
ğiştirilebilir. Onun için, orman ürünleri sanayiinin de 
daha etkin bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Birinci imalât sanayii, bıçkı sanayii, levha sanayii, 
kaplama, kontrplak, yonga levha, vip levha; ikinci 
imalât sanayii, ahşap parke, doğrama, mobilya, ka
roser, prefabrik ahşap ev. Bütün bu kolların etkin 
bir şekilde, yararı geniş halk kitlelerine dönecek bir 
şekilde işletilmesi halinde iki yönlü faydaya kavu
şacağız; bir yönüyle Devlet olanakları artacak ,bir yö
nüyle o kesimde olan insanlar daha çok iktisadî güce 
kavuşmak suretiyle durumlarında etkin bir ferahlık 
olacaktır. 

Buna bağlı olan kâğıt sanayii var ki, bu kurumda 
değil, daha ziyade SEKA'da toplanması nedeniyle bu
nun üzerinde fazla durmayacağım. 

Sözlerimi bağlamadan evel bir konuya daha de
ğineceğim. Ormancılık ve orman sorunları modern 
devlet anlayışı, ekonomik güçlenme bakımından kay
nakların en iyi şekilde işletilmesi yönünden Türk 
ekonomisinin gelişmesinde büyük katkısı olacak bir 
kaynaktır. O halde bu kaynağın, akılcı ve ekonomik 
yönden en iyi şekilde değerlendirilmesi; bu işletme
lere hâkim olan düşüncede partizanlıktan uzak tek
nik bilgi, teknik anlayış, ekonomik kurallar ve daha 
çok geri kalmış ulusların baş belâsı olan fakirlik, 
sosyal denge, sosyal adalet ayıbından kurtulacak ileri 
metotlarla mümkün olabilir. 

Partizanlık hiç bir yerde iyi değildir, partizanlık 
hiç bir yerde fayda sağlamaz; ama hele geri kal
mış memleketlerinin bu büyük halk kaynaklarına mu
sallat olursa, onun vereceği zarar ve tahribat çok 
daha fazla olur. 

Siyasî iktidar değişikliklerinde karar verme du
rumunda, tepe organlarda değiştirmenin doğal oldu
ğunu kabul ediyoruz; ama o bünyenin ta alt kade
melerine kadar mevcut teknik, sadece işini gören, 
kusuru ve kabahati verimlilik, anlayış ve işinde ba
şarıda aramak lâzım gelirken, siyasî düşüncelerle bu 
yerler hallaç pamuğu gibi atılırsa hem memlekete, 
hem o insanlara büyük zarar verilmiş olunur. 

BAŞKAN — Saym Güven, söz süreniz bitmiş 
durumda, lütfen bağlayın. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Tamamlayayım 
Saym Başkanım. 
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1595 yönetici ve teknik elemandan 1011'i beş ay
lık dönemde yerlerinden olmuşlardır. Yine 1140 or
man bölge şefinden 710 tanesi beş aylık dönemde yer
lerinden değiştirilmek suretiyle içi buruk ve şevksiz 
bir şekilde bu kademelerde hizmet görmede ve gele
ceğe olan güvenci de sarsılmaktadır. Çünkü, bir me
mur, teknik bir adam sadece ve sadece görevini yap
ma, verimlilik ve vazifesini yapmasının rahatlığı içe
risinde bir memuriyet hayatını benimserken siyasî 
etkilerle yerinden olacağı kuşkusuna kapılrrsa; ne 
özel hayatında, ne de memurluk hayatında yarar sağ
lar. 

Denebilir ki, biz de bu iktidarı devraldık. Ay
nı şeylerle karşılaştık. Zaten bu tenkitte haklılık de
recesine varabilmek için önceki devreye de baktık; 
7,5 aylık dönem içerisinde 296 değişiklik olmuş, kendi 
rızasıyle ve zorunlu tayin edilecek kısımlar bunun 
tamamen dışındadır. 

O halde bu eleştirinin temelinde eğer orman kay
naklarını en iyi bir şekilde değerlendirme, bir parti
nin hizmetinden ziyade Anayasal doğrultuda yurdun 
ve tüm halkın hizmetinde tutacaksak; bu partizanlık 
illetinden mutlaka ve mutlaka arınacağız. «Eden bu
lur» kaidesiyle her gelen iktidar hallaç pamuğu gibi 
kendine göre orman bekçisinden, genel müdüre ka
dar kaldırıp atarsa, bu memlekete hep birlikte çok bü
yük zarar vermiş oluruz. 

Sözlerimi bağlarken bu Bütçenin Orman Bakanlığı 
mensuplarına ve yurdumuza hayırlı, uğurlu olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın Savcı, buyurun efendim. 

SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
1976 malî yılı Bütçesi üzerinde şahsım adına görüş 
ve kanaatlerimi belirtmek üzere yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlayarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

1976 bütçesinin rakamları hepimizin önünde. Bi
naenaleyh, ben bütçenin rakamlarla ifadesi üzerinde 
durmaktan ziyade, benden önce konuşan muhterem 
grup sözcüsü ve şahıslan adına ifadelerini ve görüş
lerini belirten arkadaşlarımdan ayrı bir açıda, Tür
kiye'de ormancılık ve orman politikasının ana hatla
rını özetleyerek huzurunuzda ifade etmeye çalışaca-
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ı ğım. Şöyle ki, evvelâ saha, servet, üretim potansiyeli, 
bunun yanıbaştnda sanayi, üçüncü olarak ormancılık
ta genel görünüş ve engeller ve nihayet bizim Bakan
lığa ışık tutacak tavsiye ve temennilerimiz üzerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu kısa zamanda hakikaten memleketin kaderiyle 

ilgili ve millî bir dava olarak kabul ettiğimiz orman
cılık konusunda saatlerce konuşmak, bunun üzerinde 
karşılıklı görüşmek mümkündür; ancak şahıslarımız 
adına verilen zamanın imkânları nispetinde ben bunu 
özetleyerek ifade etmeye çalışacağım. 

Bilindiği üzere yurdumuzda ormancılık meselele
rinin ayrı bir önem ve ağırlığı vardır. Öyle ki, bu 
hususu sosyal, kültürel ve ekonomik problemleri bün
yesinde toplayan millî bir dava olarak müşahade et
mekteyiz. Hükümetlerin üzerinde önemle durduğu ve 
belki de Türkiye için ön safta ele alacağı bir prob
lem ve bunun halli görüşü olacaktır. 

Orman Bakanlığının, Tarım Bakanlığı bünyesinden 
ayrılarak yeni ve genç bir kuruluşa sahip olması el
bette ki, bu meselelerin çözümünde kanaatimce başa
rılı bir ilk adım olarak telâkki edilebilir. 

Yine temennimiz odur ki, millî Türk ormancılı
ğının, inşallah yakın bir gelecekte orman içi ve dışı 
köy ve bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha iyi 
ilişkiler kurulmasında ve düzenlenmesinde bu bakan
lığımız büyük bir rol oynayacaktır. 

Sayın senatörler; 

Ben, tekrar sözlerimi özetle ifade edeceğim di
yorum. 

Evvelâ Türkiye ormanlarının 18,3 milyon hektar 
olduğu, prodüktif olan koru ormanlarının miktarı 9,7 
milyon hektar bulunduğu, baltalık ormanları 8,6 mil
yon hektar bulunduğunu bir hesaba göre kabul etme
miz lâzım. Ama, bu araştırma ve etütler bu rakam
lar yine zaman zaman değişebilmektedir. Gerçek ra
kamları bulmak, çok kıymetli bakanlık mensupla
rının yakın gelecekteki çalışmalarıyle önümüze daha 
iyi bir envanter şeklinde geleceği kanaatindeyiz. 

Tali orman ürünlerinden reçinenin yıllık üretim 
potansiyelinin 10 bin ton, diğer önemli tali ürün olan 
mazı potansiyeli de meselâ henüz zannediyorum ke
sin olarak tespit edilmemiş durumdadır. 

Mevcut amenajman planlarına göre üretim potan
siyelinin % 70 randımana göre 11,7 milyon met
reküp/yıl, endüstriyel odun ve yakacak odun üretim 
potansiyelinin de 21,4 milyon ster/yıl seviyesinde ol
duğunu yine etütlerimizden anlıyoruz. 
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Ormanlık sahanın nerelerde olduğu malum; daha 
çok kıyı kesimlerinde. 

Orman ürünlerine dayalı sanayi, halen Avrupa 
ülkelerine göre en geri kalmış durumda görülüyor. 
İkinci ve Üçüncü Plan dönemindeki teşviklerle bu
nun bir gelişme hamlesine girildiğini de kabul ede
biliriz. 

Sanayi çeşitlerine göre durumu şöyle kısaca özet
lemek isterim; Kereste sanayiinin kurulu kapasitesi 
6,7 müyon metreküp olup, tesislerin % 62'si 500 met
reküpün altında kapasiteli veya entegre değildir. 

Meselâ doğrama sanayii küçük atelye işletmesi ha
linde, onun da 4,6 milyon metreküp/yıl kapasiteli ol
duğunu görüyoruz. Buna benzer daha birtakım güzel 
ve çalışılması gereken konular, Orman Bakanlığının 
teşekkülünden sonra meydana gelen genel müdürlük
ler bünyesi içerisinde gayet iyi ve planlı bir şekilde ele 
alınmış olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye, aslî orman ürünleri üretimi yapacak 
miktarı 1971'de 4,9 milyon metreküp olarak, yakacak 
16,9 milyon ster olarak alınmakta, tali ürünlerden 
reçine ve sığlanın da önemli bir konu olduğu söy-
lenebilmektedir. 

Ormancılıkta genel görünüş ve engeller nedir, diye 
özetlersek; orman, hakikaten bugün memleketin ha
yatî ve can damarını teşkil eden büyük bir servet. 
Bu haliyle devam edildiği takdirde kanaatimce 1973 -
1982 dönemi sonunda, tüketime göre üretim açığı 
her halde ciddî bir sorun olabilecektir. Normal or
manların ıslahı, bozukların yeniden endüstriyel orman 
haline getirilmesiyle Türkiye ormanlarının üretim po
tansiyeli 40 - 50 yıllık bir peryod içinde 30 - 45 mil
yon metreküp/yıl civarına belki çıkabilmesi mümkün 
görülmektedir. 

Orman yollan yeterli uzunluk ve vasıfta olmadı
ğından, üretime açılmamış ormanların mevcut oldu
ğunu söylemek isterim. Mevcut yollar, yaz - kış uzun 
ağaç taşımalarda bilhassa elverişli değil. 

Orman ürünleri fiyatları yüksektir. Fiyat yük
sekliğine bazı vergi ve resimlerle köylünün zati ihti
yaçları gibi mükellefiyetlerden doğan ilâve masraflar 
belki başlıca etkin olabilir. Dağınık üretimdeki çeşitli 
masraflar, yol yapım ve bakım ile taşımada fiyatla
rın yüksek olmasında da yine tesirli olduğunu söyle
yebiliriz. Bu bakımdan ayrıca işçi eğitim yetersizliği
nin, belki faydadan ziyade türlü zararlara da yol aça
bildiği kabul edilmelidir. 

Köylerde odun, genellikle en iptidaî şekilde açık 
ocaklarda, sobalarda, tandırlarda israf ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üçüncü Beş Yıllık Planda, linyit üretim hedefle

rinde, üretimin meselâ 1972'de 6,5 milyon tondan 
1982'de 33 milyona çıkması öngörülmüş bulunuyor. 
Selüloz ve kâğıt sanayi ihtiyacı 1982'de 2,7 milyon 
metreküp, hammadde işleyecek bir kapasiteye ulaşa
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, söz süreniz şu anda bit
ti, lütfen bağlayın efendim. 

SEBAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlayayım 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orman ürünleri sanayi envanterinin de yeterli 

derecede olduğu söylenemez. Fakat, kıymetli bakan
lık mensubunun bunun üzerinde de hassasiyetle dur
duğunu söylemek isterim. Prof. Ozara'nın yeni tetkik
leri neticesi de her halde bu bakanlığa verdiği rapor 
da ışık tutmuş olacaktır. 

Benim tavsiyelerimi kısa olarak şöylece ifade edip 
sözlerimi bitirmeye çalışacağım : 

Gelecek plan dönemindeki orman ürünü ihtiya
cının karşılanması ve fazlasının ihraç edilmesi im
kânlarının sağlanması için, önce mevcut plan verileri
nin istihsali ve bozuk ormanların ıslahı suretiyle en
düstriyel orman ağaçlamalarına, orman plantasyon
larının teşkiline gidilmesinde her halde gecikmemek 
gerekir. 

Üretime açılmamış orman bloklarına suretle yol 
yaparak, bunların işletmeye açılması. Yol planları, 
toplu üretim politikasına göre gözden geçirilmesi lâ
zımdır. 

Üretim randımanı ortalamasının % 60'tan c/c 70'e 
çıkarılması için hizmet içi eğitime bilhassa önem ve
rilmesi zaruretine inanmaktayım. 

Kamu hizmetleri ve orman korunması masrafları
nın genel bütçeye aktarılması suretiyle ve istihsal 
vergisinin özel idare hissesi ve diğer Ziraat Odaları 
Birliği hissesi gibi hisseler üzerinde de durulması, 
orman ürünleri sanayinin gelişmesi, pazarlanması ve 
ihraç gücü hammadde ucuzluğuna bağlı olduğunu da 
izahtan vareste saymamaktayım. 

Köylü, zatî ihtiyacını, felâketzede ihtiyacı ola
rak köy, yol, cami, okul ihtiyacı olarak, toplu is
kân ihtiyacı gibi bedelsiz ve ucuz bedelle verilen ih
tiyaçlar şeklinde işletme masrafları dışında bıra
kılarak bunlar; hammadde ucuzluğunun ekonomik 
düzeye getirilmesinde de fayda mütalaa etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 

Orman işletmelerinde verimliliğin artırılması ve 
maliyetlere olan olumsuz tesirlerin azaltılması bakı-

— 58 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 2 

mından reorganizasyon çalışmalarına ekonomik yön
de ağırlık verilmesinin de faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

Sanayinin reorganizasyonunda, teknik ve ekono
mik düzenlenmesinde halka inen koperatifieşme me
todunun teşvik ve bu konuda teknik ve malî prob
lemlerin çözümlereinin neler olduğu hususunda da 
durîması gerekir. Bu arada bilhassa zikretmek iste
diğim; gerekli teknolojik reorganizasyonlar, teknik 
yardımlar ve işçi eğitimi sağlanarak orman ürünleri 
sanayinde ağırlığı bulunan kereste imalinin randıma
nının bilhassa c/c 70'in üzerine yahut o civara çıka
rılması faydalı olabilir. Şu arada ifade etmek istedi
ğim; SEKA Genel Müdürlüğünün kurduğu selüloz 
tesislerinde entegrasyon olmaması yüzünden de belki 
birtakım zararlar meydana gelebilir düşüncesiyle, 
Orman Bakanhğı bünyesi içerisine SEKA Genel 
Müdürlüğünün alınması ve bu bakımdan da bir koor
dinasyon yapılması zaruretine inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, bir konuşma süresinin 
yarısına yakın süreyi tecavüz ettiniz, lütfen bitiriniz 
efendim. 

SE3AHATTİN SAVCİ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan, bağlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orman içinden geçen akarsularla orman ürünü 

taşınması imkânlarının da bir araştırma projesi olarak 
ele alınması lâzımdır. Orman köylerinin kalkındırıl
masında büyük önemi olan ağaç el sanatları konusu 
üzerinde de merkezî bir kuruluşa, merkezden ve tekel
den yönetilmesi zaruretine inanmaktayım. Bütün bu 
konularda inanıyorum ki, Bakanlığın başında bulu
nan çok kıymetli Sayın Kapanlı'nın daha bu soru
larımızı müdrik ve vukuflu olarak bünyesindeki kıy
metli meslektaşlarımla, yıllarca omuz omuza çalışmış 
orman yüksek mühendisi, mühendis, teknisyen ve 
tekniker arkadaşlarımla hal yoluna gideceği şüphe
sizdir. 

Bu vesileyle sözlerime son verirken, bakanlığın 
çok kıymetli yöneticilerine hizmet veren meslek ve 
mensuplarına 1976 yılı Bütçesinin başarılı ve mem
leketimize de hayırlı, uğurlu olmasını candan te
menni eder, cümlenizi en derin hürmetlerimle selâm
larım. (A. P., M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 

Sayın üyeler; 

Sayın ibrahim Tevfik Kutlar tarafından verilen ki
fayet önergesinde «Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
6 kişi konuşmuş ve konu anlaşılmış olduğundan gö

rüşmenin yeterliliğini saygılarımla arz ederim» de
nilmektedir. Bir de, «Sayın Başkanlığa, müzakerenin 
kifayetini arz ederim» Balıkesir Üyesi Hikmet As-
lanoğlu tarafından verilmiş yeterlik önergesi vardır. 

Yeterlik önergeleri aleyhine söz isteyen sayın üye 
var mı?. Yok. Yeterli'k önergelerini son söz üyenin
dir hakkı saklı kalmak şartiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Üniversiteler ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü bütçeleri üzerinde açık oylama usulüne başvurul
muş idi. Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?. Yok. 
Olmadığına göre, açık oylama işlemi bitmiştir. 

Sayım döküm neticesi bilâhara bildirilecektir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşmanıza başlamadan evvel size 

bir hususu hatırlatmak istiyorum. Söz süreniz, sizin 
konuşma hakkınız ve size sorulacak suallerin cevap
landırılması dahil bir saattir. Gözönünde bulun
durulmasını istirham ederim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (An
kara) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 

1976 malî yılı Bütçesiyle alâkalı çalışmalarımızda, 
partileri ve şahısları adına söz alıp konuşan ve sami-
men ifade etmek isterim ki, getirdikleri düşünce şekli 
içinde istifade etmemizi mümkün hale getiren grup 
sözcülerine ve senatör arkadaşlarıma cevap arz etme
den önce, teşekkürlerimi ve minnetlerimi ifade etmek 
isterim. 

Hasretini çektiğimiz ve gururunu paylaşmaya mec
bur olduğumuz bir tablo içerisinde Orman Bakan
lığının Bütçesi görüşülmüş, aksayan tarafları me
sulleri rendice etmeksizin dile getirilmiş, beyan iti
bar kazanmış, noksanımızı ve noksanlıklarımızı de
ğerli parlamenter arkadaşlarımızın inandırıcı ve dü
şündürücü lisanlarıyle öğrenmiş bulunuyoruz. Siyasî 
ve beşerî ömrümüz devam eder ve huzurunuzda yeni 
bütçeler müdafaa etme vazifesiyle karşı karşıya bıra
kılır isek, bu hataların bu noksan ve kusurların tek
rarlanmaması gayreti içerisinde olacağımızı ifade et
mek isterim. 

Sayın Nazım İnebeyli, grup adına yaptığı konuş
mada «Orman varlığımız bir ölçüde ve yanlış bir üs
lup içerisinde yürütüldüğü için fakirliğimizin sebebi 
haline getirilmiştir» buyurdular. Fakirde ağırlık var
dır, bu dengesizliği mutlaka bulup çıkartmaya, kusur, 
bir mevzuatın kusuru ise onu ıslah etmeye, hatta 
Anayasa bünyesindeyse onu ıslah etmeye, hata tatbi
katçıda ise, bunu, hatasız yürütenlere işi teslim etme 
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şeklinde mütalâa etmek mümkündür; ama Sayın 
İnebeyli'yi hürmetle teyit etmek istiyorum, başka 
memleketlerde bu varlığa sahip olan devletler me
sut, bahtiyar ve müreffeh iken, biz de sadece orman 
içinde yaşayan köyün ve köylünün sebebi felâketi 
olmuştur. 

Bunu hiç bir politikaya tenezzül etmeksizin, nü
fusumuzun, bir manaya göre yüzde 25'ine cevap ve
ren rakamla 10 milyon civarında vatandaşı alâkadar 
eden bir konuda politika yapmanın tenezzülünden 
uzak bulunmaya ve hele icra mesuliyetinde olan ze
vatın kaderine terk edilmişlerle meşgul olurken, po
litikaya tenezzül etmeyeceğinin bilinmesinde fayda 
mütalâa ettiğimi arz etmek isterim. Bu, hiç bir par
lamenter arkadaşımın yaptığı konuşmaya cevap de
ğil, Hükümet olarak ve Hükümet olduktan sonra va
tandaşa seyyanen muamelede bulunmanın lüzum ve 
zaruretine inandığımı ve inandığımızı arz için ifade 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Inebeyli, kendisine yaraşır ciddî bir tetkik 

sonunda, bozuk ormanı, düzgün ormanı, yeniden 
ağaçlandırılmaya gerek ve zaruret görülen ormanları 
hassas rakamlarla ifade etmişler ve «Maden bizim
dir, gerekli itinayı göstermeye, sonunda vazife yap
mış İnsanların gururunu birlikte paylamaya mecbu
ruz» buyurdular. Doğrudur, hakikaten ağaçlandırıl
ması gereken saha, 12 milyar hektardır; yani bu yapı
lacak işin azametini, ve başarılı olunduğu takdirde 
de geleceğin teminatını ifade eden ciddî ve fevkalâde 
büyük bir rakamdır. 

«Ormanın yarısı dikim bekliyor» buyurdular. 
Doğrudur, 1974 programında 55 bin hektar arazi
nin yeniden ağaçlandırılması derpiş olunmuş, şartlar 
itibariyle 32 000 hektarda kalınmış. 1975'te 62 000 
hektar yeniden dikim öngörülmüş; 48 OOO'de kalın
mış. 1975 uygulaması, 1974'e nazaran yüzde 36 fazla
sı yle tahakkuk etmiş ve fakat bu her iki rakam da 
kifayetli olmak vasfından mahrumdur. Bu meselenin 
üzerine bir başka heyecan, bir başka ruh, bir başka 
duyguyle yürümenin lüzum ve zarureti aşikârdır. 

Orman içi köylülere yan gelir temin etmeye, hay
vancılık, besicilik, arıcılık, halıcılık; hâsılı kış ayla
rında âtıl devreye raslayan zaman içerisinde ve or
man içi köyünde yaşayan vatandaşların huzur ve re-
fahiyle alâkalı olmak üzere bir yan gelir temininin 
zaruretine işaret ettiler. Gönülden paylaşıyor ve sa
dece yapamadıklarımızın ıstırabını ifade etmek isti
yorum. 
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Bilindiği gibi Orman ve Halk İlişkileri Umum 
Müdürlüğü, (OR-KÖY) orman içinde yaşayan ve 
hatip arkadaşlarımın ittifakla birleştikleri ve haklı 
isyan konusu haline getirdikleri, hallerine terkedilmiş 
orman içi köylüsüne, hizmet götürmek için kurulmuş 
ve bütçenin 1/1 000 kanunî pay ve diğer payîarıyle 
birlikte 400 küsur milyon liralık bir bütçenin ifadesi
dir. Sureti katiyede ve kemali cesaretle arz ve ifade 
etmek isterim ki, bu rakam kendisine verilen hizmet 
şekli itibariyle fevkalâde iptidaîdir. Son derece ipti
daîdir. Manalı kurulmuş bir Umum Müdürlük olma
sına ve iddialı bir müessesede vazife almış olmasına 
rağmen, rakam tatminkâr olmaktan uzaktır. Kuruluş 
sırası içerisinde bulunuşu ile rakam kabili izahtır. 

Muhterem senatörler; 
Bildiklerimizi gizlemeden konuşmaya ve hadise

lere birlikte çözüm yolu arayıp bulmaya mecburuz. 
Türkiye ormanlarının envanteri yapılmamıştır. Han
gi köye hangi hizmet şekli içerisinde girersek, ka
nunda tarifini bulan tarzda o köye Devlet gerekli 
alâkasını göstermiştir ve vatandaş bulunduğu sevi
yenin üstünde, özlediği irtifaı almıştır diyebilmemi?; 
için o köye hangi hizmet şekliyle gideceğimizi fil-
hâl, tüm köyler itibariyle bilmiyoruz. 

Bu itibarla, Or - köy Teşkilâtımızı yeniden tensik 
etmeye, Or - Köye ilçe seviyesinde tutup, tüm köy
leri yetişmiş elemanlarıyle taratmaya ve çıkacak ne
ticeye göre etüt ve projesi yapılarak köye ve her 
sene belli adette bir köye, bir laboratuvar oyunu 
için değil, sayın Fevzi Özer'in ifade buyurdukları 
gibi, 16 000 köy, sadece ormanın mağduru olarak 
ormanın içerisinde yaşıyor. Sosyo - ekonomik tedbir
leri ihmal ederek orman tahribine ve yangınına ma
ni elmanın mümkün olmadığı kanstinde birleşmeye 
ve meselenin üzerine, Türkiye nüfusunun l/4*me hi
tap eden bir müessesenin başarısı için hepimizin 
gayret sarfına mecbur ve muhtaç olduğumuzun 
bilinmesinde fayda mütalaa ediyoruz. 

Bu sene Hûda kısmet ederse, Or - Köy'ün kad
rolarını beklemezsiniz, Orman Umum Müdürlüğüy
le ve tüm orman teşkilâtıyla ve âdeta bir seferber
lik ilan etmişçesine her köye mutlaka gidilecek ve 
köyün envanteri yapıldıktan sonra, etüt ve proje ha
zırlığına geçilecektir. Projeler elimizde hazır ola
cak belki senesi içerisinde, edebiyatını yapmakla 
köyün ve köylünün kalkınmadığı realitesinden hare
ket ederek şunu ifade etmek istiyorum ki, malî 
portenin ne olacağı peşinen bilinmemekle beraber, 
400 milyon liralık bir bütçe ile bize verdiğiniz hiz-
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meti yerine getirmenin mümkün olmadığı kanaa
tinden hareket ediyor ve bu envanter Işt bittikter. 
sonra, meseleyi bir kere daha huzurunuza, mahsus 
alâkanıza getirmenin kararlılığı içerisinde buiunuyo-
ruz< 

16 000 köy bu tempo ile. 25 sene sonra sara 
bir arı kovanı veririm, diys ormanın içerisinde 
hapsetmeye hiç bir siyasî anlayışın hakkı yoktur. 
(A P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışla:) Buna, 
başka bir heyecan ile bir başka duygu ile eğilmeye 
ve bu eğildiğimiz noktada politikanın dışında, sa
dece vatan sevgimizi belli eden çizgiler üzerinde 
taharriyatta bulunmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çok iddialıyız, çünkü mahsus alâkanız içerisinde 

olduğumuzu biliyoruz. Hiç bir siyasî kanaat fark: 
göstermeksizin, vatandaşı seyyanen hizmetimize mu
hatap tutmanın vazgeçilmez ekolünden geliyoruz. 
Bizi yanlış tarif edenler olabilir; ama biz hizmet 
etmenin ve sadece vatandaşı çıplak vatandaş olarak, 
inanmış ve kanaatlerini farklı tarife tabi tutmaksı-
zın hizmet getirmenin ve neticesinde, Allah razı ol
sun demenin kifayetine alıştırmış bir neslin çocuk
ları olarak ve yine biraz evvel arz ettiğim gibi, si
zin sıcak alâkanızdan faydalanacağımız ümidini 
muhafaza ederek, Türk köylüsünü 2 - 3 sene içeri
sinde... 

Dam örtüsü meselesine gelince: Dam örtüsü da
ğıtıyoruz muhterem arkadaşlarım. Mesele dam ör
tüsü dağıtmak değildir. Orman içi köylüsünü, dam 
örtüsü satın alabilir hale getirmektir. Buna, bu he
yecanı bu espriyi vermeye mecburuz diye düşünü
yorum. iddialıyız, kararlıyız ve alâkanıza muhtacız. 

Aziz arkadaşlarım, 

Orman içerisinde ve ormanda hizmet eden işçi
nin belli bir teminatı yoktur. Yarım yamalak bir -
iki sendika ile mevzuata rağmen teminat getirme
nin kararlılığında gözüküyoruz ve fakat orman 
içi işçisinin geleceğini teminat altında tutacak sos
yal güvenlik tedbirleriyle alâkalı çalışmalar müste
şarlar seviyesinde ikmal edilmiş, nihaî noktaya gel
diğini gururla ve memnuniyetle ifade etmek istiyo
rum. 

Yakacak odun olarak odunu kullanmamalıdır, 
yerine sayın Nalbantoğlu'nun zarif üslubuyla ve 
şiirle süsleyerek ifade ettiği tarzda bir başka ısın
ma vasıtasını ikame etmek zaruretine inanıyorum. 
Fevkalâde fakir olmamıza rağmen, en ağır şartlar 
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içerisinde en pahalı teshin malzemesini hizmete da
vet ediyoruz. Bu ciddî bir tezattır, odunun, tomruğun, 
orman mahsûlünün petrol kadar manalı ve değerli 
olduğu bir dünya düzeninde biz, yerine bir başka ısın
ma maddesini ikâme edemediğimiz için, gayrî kabili ih
mal ve hiç bir zenginin israfına muhatap tutamayaca
ğı öiçüde garip rakamlar içerisinde, yarım yamalak; 
«önümüzü ısıtırsak, arkamızı serin tutacak» tarzda bir 
teshin şekline gitmişiz. Bu fikri müdafaa eden arkadaş
ların, tümüyle ve heyecan ile yanındayım ve bu heye
can içerisinde huzurunuzda üzerime düşen vazifeyi ke
mali ciddiyetle yerine getirmenin de müteahhidiyim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin değerli hatibi 
ve sözcüsü Fevzi Özer beyefendiye getirdiği düşünce 
tarzından ve kıskanmadan istifademize vazettiği düşün
ce şeklinden dolayı, kendilerine cevap arz etmeden ön
ce bu zarif üsluplarından dolayı huzurunuzda ken
dilerine teşekkürü zevk halinde ifade ediyorum. 

Özlediğimiz, dövüşün ötesinde konuşarak, anlaş
maktan ibarettir. Sayın Fevzi Özer ne söyledi ise hep
sini anladım, hepsinden faydalandım ve muktedir ola
bildiklerimi, yerine getirdiğim ölçüde kendimi başarılı 
ilân etmeye de karar verdim. 

Aziz arkadaşlarım, «cennettir» diye tarifini yap
tığımız vatan, hepimizindir. Bu yükselişte, gönül isti
yor ki, hepimizin payı olsun ve sonunda, o yükseliş
ten faydalanarak gururunu birlikte paylaşalım. 

Politika nihayet devlet idaresinde bir vasıtadır. Her 
halde gaye değildir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sayın Özer, evvelâ kuruluş kanunumuzun istika

metinde ne şekilde faaliyet göstermemiz, lâzımdır, onu 
izah ettiler, ortaya koydular. Biraz evvel Sayın îne-
beylfyi cevaplamaya gayret ettiğim sırada arz etti
ğim tarzda Or - Köy'den bahsettiler. Or - Köy hakkın-
kındaki fikrimiz sarihtir. Evvelâ bu sene, hatip arka
daşlarımı dinlediğim sırada beraber mesuliyet verme
nin gururunu ebed müddet yaşayacağım arkadaşları
mın ön mütalâasını aldım ve bu sene orman içi köy 
envanterinin yapılması için, diğer umum müdürlük
lerin de alâkasını celbederek büyük bir seferberlik 
ilânına kararlı olduğumuzu huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Gayri kabili rücudur; tarih karşısındayız, tes
cil görmüş bir beyandır, değeri vardır, ehemmiyeti 
vardır bunun için arz ediyorum. 

«Orman konusunda ağaçtan önce insan, işletmede 
halk ile birlikte yürümek lâzımdır. Devlet birliği gös
teren...» Evet tamam, burada beraberiz ve o kadar 
beraberim ki, bu taassubun, tepesinde vazife görmek-
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le mahsus bahtiyarlık duyduğum Orman Teşkilâtı ta
rafından terkedilmiş olmasını da sevindirici bir hadi
se olarak kabul ediyorum. însana rağmen ağaç, insana 
rağmen orman olmaz veya orman da sadece hassas, 
ince duygulu, şairlere ilham olsun ve ressamlara da 
mevzu haline gelsin, diye korunmaz. İnsanla menfaati 
tev'emdir aynı paralelde tutmaya, ormanı, vatandaşın 
emrine verirken, Devlete keder getirmemenin gayreti 
ölçüsü içerisinde, başarınızı ilân edebilirsiniz. Orman
dan vatandaşı tecrit ederek, vatandaşa rağmen bir 
orman koruma politikasının mevcut olmadığını huzu
runuzda cesaretle arz ve ifade etmek istiyorum. 

Toprak sınıflandırması yapılarak belli bir iklim 
kuşağına ciddî bir disiplin, manalı bir anlayış, büyük 
vatanperverlik hissini getirmeden, Muğla ormanları
nın yangınına mani olamazsınız. Evvelâ hissî değil, 
aklı hizmete devam etmeye, o toprakta karaçam mı, 
saracam mı narenciye mi, muz mu, patetes mi, Dev
let menfaatine, Devlet geliri ölçüsünde Devleti devlet 
yapan yücelten, büyülten konu ne ise, onu ikame et
meye mecburuz sevgili parlamenterler. Mümükün de
ğildir; bir taassup içerisinde, ille karaçam denizin 
içerisine kadar girecek ve yerine muz ağacı dikmem 
diyen zihniyetle ormanları muhafaza etmek mümkün 
değildir. Tatbikattan geliyoruz, tatbikatı konuşuyoruz, 
fikir benim değil, fikir, Orman tdaresinindir, orman-
cılannmdır, Orman Fakültesinindir. Meseleyi, bir 
ürkeklik çizgisinden çekmeye, Anayasayla hal-i taar
ruzda bulanan hükümleri değiştirmeye de elbirliğiyle 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Nispî rutubet sebebiyle Karadeniz ormanları yan-

mıyor manasına gelen beyan, hata ile maluldür. Ka
radeniz ormanları, fındığın yapılamayacağı noktaya 
kadar yanmıştır ve bugün artık Karadeniz de orman 
yangını yoktur. Kibritleri mi noksan?... Hayır. Sos-
yo - ekonomik hâkimiyetini belli etmiş, daha değerli 
olan çay ve fındıkla mübadele görmüştür. Fındığın ve 
çayın yetişmediği noktada, halkın ve vatandaşın göz
bebeği gibi ormanlar gümrah hale gelmiş ve Kara
deniz Bölgesinde bir tek orman yangını tecelli etme
miştir, sevgili arkadaşlarım. 

Oradaki vatandaş orman sevgisi içerisinde de Gü
ney ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız orman nefreti 
içerisindedir, diye tasnif edersek, kendimizi hatadan 
kurtarmış elmayız. 

Bunda yağmacılık, sömürücülük, fakiri fakir, zen
gini zengin edebiyatı içerisinde bir noktaya da mese
lemizi geçirmemiz mümkün değildir. Biz, ferdin zen

ginliği ile Devletin zengin olacağı kanaatini söyleye, 
söyleye rey talebinde bulunur ve itibar gördüğümüz 
ölçüde, iktidar oluruz. Biz, vatandaşa rağmen zen
ginlik fikrinden nefret ediyoruz. Devlet ile vatandan
sın menfaatini paralele almaya, devleti vatandaşa, va
tandaşı devlete ezdirmeyen bir üslup içerisinde devlet 
idaresinin makbul ve muteber olduğuna inanıyoruz . 

Aziz arkadaşlarım; 
Döner sermayeyle tahminen 5 - 5,5 milyar liralık 

Orman Umum Müdürlüğünün rantı var. Bu bir ma
liyet hesabından geçtikten sonra her türlü dedikodu
nun ötesinde ve halkın huzurunda ihaleye çıkarılır. 
İhaleyle tomruk alınır, tomruk verilir. Sonra, sonra 
ne olur?... O artık orman idaresinin otoritesinin dı
şındadır. Hani o 8'den 13 milyar; aradaki 8 milyon 
şuna mı gitti, buna mı gitti?... E... Gitmemesi lâ
zım. Ama, bu Anayasa içerisinde bir başka üslup 
kullanarak; maden orman Devletindir, mahsulünü 
sadece Devlet işler, Devlet eliyle dağıtılır, istihsali 
Devlet yapar mânasına gelen bir telkin, daha avvel 
yapılan k onuşmalardaki açılklık halinde bulunmadı
ğımı ifade etmek istiyorum. Yani biz, normal ölçüler 
içerisinde ve dünya fiyatlarını da gözönünde tutarak 
bir maliyet hesabı ve bir ihale rakamı çıkartıyoruz. 
Bu, dünya piyasalarının altında değildir. Bunun üs
tünde kim verirse ona veririz. O odunu, keresteyi, 
tomruğu ,̂ e saireyi alır, ne yapar, onu bilemeyiz ve 
bir başka tarz telâkkiye de fazlaca açık değiliz. 

Sayın Fevzi Özer arkadaşımızın dediği gibi, aile 
başına isabet eden gelir hakikaten komiktir. Biz sa
dece 100 bin orman içi aileye iş veriyoruz. Mukabi
linde orman idaresince, sadece Orman Umum Mü
dürlüğünce 2,5 milyar liraya transfer ediyoruz ve 
aile başına 25 bin lira gibi bir gelir temin etmiş bu
lunuyoruz. Bu komik, bu rakam ciddî bir rakamdır: 
ama tümüne yaydığımız takdirde (zatıâlinizi teyiden 
arz ediyorum) rakam fevkalâde komiktir. Bütün me
sele orman içinde yaşayan tüm ailelere bu manada 
gelir bir hizmet imkânı bulmakta, bulamadığımız 
taktirde van gelirle onu bir iktisadî ünite haline ge
tirmeye mecbur olduğumuz fikrinden hareketimizi 
aldığımızı ifade etmek istiyorum. 

Yine pek haklı olarak, orman ve halk ilişkisinin 
düzeltilmesi fikri üzerinde duruyorlar ve «Atasından 
kalan tarlanın sahibine verilmemesi hali üzüntülü
dür» diyorlar ve «Aksi halde sömürü düzeni devam 
eder» buyurdular. 

Bu sömürü düzeni bir istismar manasına geliyor
sa, biz hakikaten haline terk edilmiş, kaderiyle baş-
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başa bırakılmış Türk köylüsü aleyhine, ya şahıs ya 
da Devletin bu vatandaşı istismar etmesine fırsat ve
recek tabiatın insanları değiliz. Bilmeden, yetişeme-
den, kanundan destek görmediğimiz için yapamadık
larımız olabilir. Ama bilerek... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Düzen yapıyor 
işte. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Zat-ı devletlerinizle müsavi şartlar içeri
sinde halk, vatandaş karşısındayız. Sizin düzeninizi 
beğenirlerse sizi, Sizi reddederlerse bizi iktidara davet 
ederler... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim, 
lütfen. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Mesele o noktada değil ve bunun hakem
liğini bir başka kuvvet, bir başka kudret yapar. Ko
nuşmamız o değil, konuşmamızın konusu o değil. 
Ben cevap arz ederken kusurlu kalmamam için sö
mürünün neye delâlet ettiğini samimen arz ediyo
rum. Çok konuşulmuş olmasına rağmen çıplak, tek, 
değişmez manasıyle neye delâlet ettiğini bilmediğim 
için, çok saygı duyduğum Sayın Fevzi Özer'i cevap
larken noksan kalmamanın itinasından dolayı sömü
rü dedim. Yoksa bunu atlasam da olurdu. Atlıyorum 
o konuyu. 

Pek haklı olarak, «Zabıtayla orman tahribi ön
lenmez, fiilî işleyeni kınamak suretiyle cezalandıra
rak da neticeye gitmek mümkün değildir» dediler. 
Koydukları ve getirdikleri fikri başarı ile tatbik et-
meırriz halinde ancak aklî bir tedbir ile hadiselerin 
karşısına çıkmanın mümkün olduğu fikrine aynen 
iştirak ediyorum. 

Orman vasfını kaybetmiş orman arazilerinin fev
kalâde haklı olarak Devlet Müsteşarlığına değil, ara
zi, toprak reformuna falan da değil, belki ona; ama 
evvelâ orman içerisinde oturup zarureti kader haline 
getirmiş Türk köylüsüne öncelikle orman parçasını 
vermek fikrinde beraberim. Bin sene ormanın kah
rını çekecek ve bir başka yerden gelmek suretiyle 
bir yayla çocuğuna muz ağaçlarına fırsat veren, im
kân veren, narenciye ziraati yapmaya müsait toprak 
parçalarını vereceğiz. Bunda yokum, anladığım buy
sa. Zeytinlik meselesi için de aynı düşünüyorum. 

Orman yollan için Sayın Özer'in önerdiklerine 
bilerek ve inanarak iştirak ediyorum. Evvelâ 20 mil
yon hektar orman varlığımızın; bozuk olsun, düzgün 
olsun 20 milyondur diye tarifini yaptığımız orman 
varlığımızın faizi bugün istihsal ettiğimiz 6,5 - 7 mil-
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| yon metremikâp kereste, tomruk değildir. Yeniden 
I azından orman varlığımızın tabiî faizini temin ve 
I rantımızı yükseltmek için istihsale dönük orman içi 

yollarını yapmaya mecburuz. 143 bin kilometre or-
I man içi :stîhsal ve koruma yolu yapmaya mecburuz. 
I Yani, bir ölçüde bu hizmetler yapılması için kurul-
I muş Köy İşleri Bakanlığının hizmeti kadar orman 
I içerisinde yayla yolu da değil, orman yolu yapmak 
I bize verilmiş bir vazifedir. 

I Bugüne kadar yaptıklarımızla gururlanmamız 
I mümkün değildir. Netice almak ve planına göre ha

reket edebilmek için aklın teklif ettiğini yerine getir -
I meye ve mümkün olan süratle Bakanlığımızı teçhiz 
I etmeye mecburuz. Bu yapılmıştır. Bizle alâkasını ek

sik etmeyen arkadaşlarımız da bilirler; bu yapılmış
tır. Malî portesi 3 milyar 200 milyon civarındadır. 

I Devlet Planlama Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 
I Uygun vasatta uygun mütalâa istihsal edilmiştir. Dı-
I şa dönük ihale suretiyle bunu tahakkuk ettirmeye, 
I istihsale açmaya mecbur olduğumuz millî gelirlerimi-
I zi harabiyete terk etmemenin arifesinde bulunduğu-
I muzu sizi teyiden arz etmek istiyorum. 

j «Bütçe kifayetsiz rakamlar içerisindedir» buyur-
I dalar. Doğrudur. Fakat, Devletin bize ayırdığı bu-
I dur; ama kifayetli değildir. Doğrudur. Zannediyorum 
I muhterem konuşmacı Parlamenterlerin konuşma sü-
I rati içerisinde not almak bazen müşkül oluyor. Ce-
I vap arz ederken noksan bıraktıklarım varsa ikaz edil-
I memi ve mutlaka cevaplandırılmasını da emrediyor-
I larsa kendilerine yazılı cevap arz edebileceğimi ifa-
I de etmek isterim. 
I Sayın ismail İlhan arkadaşımız, «Orman bakımın-
I dan memleketin geleceği düşündürücüdür, müessir 
I tedbir alınmazsa gelecek yüz sene içerisinde cennet 
I vatanı çöle çeviririz» buyurdular. 
I Tabiî, ihmal edilirse ve sadece istihlâke dönük 
I bir tempo içerisinde kalınırsa, koydukları kaide ken-
I dilerini doğrular. Fakat, o istikamette olmadığımı-
I zı, bir akıl içerisinde hem ormanı Devlet adına istis-
I ınar etmeye hem de Devletin geleceğini teminat altın-
I da tutmaya mecburuz. Sayın İsmail İlhan kârdeşi-
I mizin Diyarbakır Lice'ye giderken gördükleri o or-
I man katliamı hadisesini büyük bir dikkatle dinledim, 
I arkadaşlarım o sahayı biliyor, maalesef, Diyarbakır 
I ve havalisinde kışın hayvanata yetecek ot ve emsa-
I lini bulmak mümkün olmadığı için meşe dallarının 
I kesilerek hayvanlara yedirilmesi Orman Bakanlığının 
I nezaretinde Doğu Vilâyetlerine yapılan ekstra bir hiz-
J met şeklindedir. O, orman olsun için dikilmiş değil, 
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filizlenip, dallandıkça yapraklarından oradaki hay
vanat faydalansın içindir. Yoksa, orman idaresinin 
gözü önünde orman kıtaline cevap hazırlamayan ve 
tedbir getirmeyen ormancı, azından vatan hainidir, 
bu mümkün değildir; ama bütün beyanımızda hata
mız olabilir, meseleyi yeniden tetkike almakta, inan
dırıcı neticesinden Sayın İsmail İlhan'ı haberdar et
mek de vazifemize dahildir. 

Sayın Nalbantoğlu'nu büyük bir dikkatle, büyük 
bir zevkle dinledim; aşağı yukarı ifadeleri de kendi
sinden evvel konuşan sayın hatipleri teyit eder ma
hiyette olduğu için huzurunuzu fazlaca işgal etme
mek için, kendilerine getirdikleri üslûp, özlediğimiz 
seviyede yapmış oldukları konuşmadan dolayı müte
şekkir olduğumu, minnettar olduğumu arz ve ifade 
etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Ucuzal, şahsı adına konuştukları sırada 
yönetmelikten bahsettiler, 1744 sayılı Kanuna muva
zi olarak çıkarılan Yönetmelikte vatandaş aleyhine 
yapılmazsa, tertip, tedvin edilirken düşünülmemiş; 
fakat tatbikat sırasında aleyhe tecelli ettiği tespit 
edilen hususlar vardır, 1744 sayılı Kanunun esprisi
ne uygun tarzda çalıştırılabilmek için değişiklik yap
mak lâzımdır, buyurdular. Bu değişikliği tatbikatçı
lar da hissetmiş ve makama müracaat etmek suretiy
le gerekli telkinde bulunmuşlardır, bunun hazırlığı içe
risinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna'ya, orman içi köyle
rinin bolca bulunduğu ve âdeta kara parçasının gö
zükmediği bir vilâyetimizin senatörü olması haysiye
tiyle içten ve gönülden getirdiklerini dikkatle tespit 
ettim, arzuları bir mânaya göre emir istikametinde
dir, zevkle bunu yerine getirirsek, kendimizi başarılı 
addederiz, adımıza dikkatle yaptığı incelemeden ve 
getirdiği fikirden bizi faydalandırırken gösterdiği cö
mertlikten dolayı kendilerine teşekkürlerimi ifade et
mek isterim. 

Sayın Hasan Güven'in konuşmalarının bir nokta
sı hariç, tamamiyle iştirak halindeyim. Kadastro ve 
amenajman faaliyetleri yavaş cereyan ediyor, buna 
sürat getirmek icap eder, buyurdular; doğrudur. 
Amenajman, zannediyorum kendisini derecei kifaye-
de hissettirdi de tehdit komisyonları kendisine veri
len ve on senede ikmâli izlenen hizmeti yerme geti
recek adeıli kifayette değil. 13 komisyon vardı üç 
ekipten kuruluydu, ne ile çarparsanız çarpınız, bu, 
42 komisyon ediyordu, belli aylarda çalışmaya mec
bur olan bu komisyonun 42 komisyonla, Türkiye, 20 

milyon hektarlık ormanını ve ihtilânarını halletmek 
mümkün değildi. Uzatarak arz etmek istemiyorum, 
sadece, komisyonu üç ekipten beşe çıkarttır, yani, 
bir komisyon eskiden üç ekipten kuruluyken beş yap
tık, bunu 32'ye çıkarttık 160 komisyonla bu sene ça
lıştık, gene kifayetli değiliz. Bu sene komisyon adedi
ni 70'e çıkaracağız ve 300 ekip ile çalışmak suretiy
le bu ihtilâfları mümkün olduğu süratle halletmeye 
gayret, edeceğiz; tüzükten, yönetmelikten, kanundan 
ve saireden gelen zorluklar varsa bu zorlukla kar
şı karşıyayız; gelin bizim elimizden tutunuz da halk
la bütünleşelim, halka dönük bir hizmet götürelim, 
halkın yararına olalım, geliniz bizden yana da olu
nuz Devlete hizmet edelim, şeklinde istirhamlarımız 
olacaktır. O sırada bize yaptığınız haklı tenkidin ce
vabını karşılığını bize yardımcı olmak suretiyle ye
rine getireceğinizü de tahmin ediyorum. 

Gene, hayvancılık; arıcılık, tavukçuluk, el sanat
ları konularında tamamen sayın hatip ile iştirak halin
deyim. 

Daha evvel konuştuğum tarzda bir notum var; 
Sayın Hasan Güven beyefend'irtin getirdiği fikirle arz 
ettiğim noktaya kadar beraberim. Ben, belki sadece 
yanlış tespit etmiş olabilirim, orman mahsûllerinin tü
münü Devlet işletmelidir. Yani, şahsı ahara bu bir 
dal olarak da intikal etmemelidir şeklinde değildir 
herhalde, bilmiyorum.... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ağırlık, ağırlık; 
tamamen ağırlık efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Evet, evet; onu tam tespit edemediğim için 
cevabımız belki maruzatımız münakaşayı dâi olabi
lir, ondan hazer ediyorum, nottan aldıktan sonra, onu, 
zatıâlinize yazılı olarak takdime gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, katiyen alınganlık göste
rilsin arzu etmem, sadece, Hasan Güven Beyefendi, 
«Ehliyetli kifayetli teknik elemanın değiştirilmesinde 
yer tebeddülünde hoyratça hareket edilmemelidir, 
Devlete bunlar darılırsa zarar gene Devlete ait olur 
ve biz 1974'te şu kadar değiştirirken, siz, bu kadar 
değiştirdiniz» dediler. Bu, bir idarî tasarruftur, siz 
bu kadarla biz bu kadarla tabiî bir neticeye gideme
yiz. Sadece, rakamları yanlış söylediniz. Yani, az gö
zükeni kendinize çok gözükeni bize bıraktınız. Az 
gözüken bizim, çok gözüken sizindir. Bu ehemmiyetli 
bir şey değil. Yani, çok da yapabilirdiniz. Birkaç 
mislini de yapabilirdiniz. Bu sizin tamamen siyasî ter
cih hakkınızdır. Ehliyet ve kifayete gönülden inan
makla beraber ehliyet ve kifayetin yanında, zatıâli-
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nize arz etmiyorum, umumî konuşuyorum, bir Dev
let tarifinde hataya düşmemek, rejimi muhafazada 
göstermeye mecbur olduğu gayrette kusurlu olmak 
da bir nakil sebebidir. Bu ehliyetlidir, kifayetlidir; 
ama bulunduğu yerde Devleti yıkmak kararlılığı içe
risinden kendisini kurtaramryorsa ehliyeti ve kifaye
ti, içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle bizim na
zarı müsamaha ile karşılayacağımız bir hali hususî 
değildir. Biz bunu bir konudur münakaşayı davet ede
bilir diye üzerinde fevkalâde hassasım. Fazla da dur
mak istemiyorum. Bu söylediğiniz zevatın büyük bir 
kısmı 1 400 küsurun 1 200 kişisi askerden gelmiş, 
terfi etmiş, karı - koca durumu varmış, yanyana 
gitmek istemiş filen, 200 küsuru da... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Az. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) —• İstirham ediyorum cevap lütfetmeyiniz ve 
bunu zatıâlinizle daha uygun yerde görüşürüm. Umu
mî konuşup Sayın Başkanın ihtarına mâruz kalmak 
istemiyorum. Yani biz, zarureten ve koyduğumuz 
üslûbun dışına çıktığına inandığımız için üzüle üzüle 
yaptık. Biz idarede sadist değiliz. Mazimizde de 
bu yok. Sadece rejim ve Devlet tarifinde mutaassı
bız, Muvazeneî Umumiyeden maaş ahp Devlete rağ
men Devleti yıkmak kararında gözükenlerle iyi dost
luk münasebetleri içerisinde bulunmayacağımızı söy
leyerek iş başına geldim... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bakan on
ları mahkeme ile saptamak lâzım. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayınız. 
Müdahale etmeyiniz. Lütfen efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Bir idarî tasarruftur mahkeme ile ne alâ
kası var Sayın Güven. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hayır efendim, bakınız arz ettim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurunuz efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Konuştuğum zaman ihtarınıza mâruz ka
lıyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurunuz. 

ORM,\N BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Ne kadar dikkatli bir üslûp içindeyim. Ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Buyurunuz efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bunu da böylece geçiştirdikten sonra Saym Gü
venle hiçbir ihtilâfım olmadığını ortaya koymuş olu-
yoıum. 

Sayın Sebahattin Savcı'yı bir mektepte gibi bir 
seminerde gibi, ilmî konuşma yapan bir hatip veka-
rı içinde dinledim, ziyadesi ile memnun kaldım ve 
atlamamdan not tutma gayreti içinde bulundum ve 
arşkadaşhı undan da rica ettim. Söylediklerinden fay
dalanmaya ve Devleti faydalandırmaya kararlı bulun
duğumuzu arz eder, sükûnet ve sabır içerisinde be
ni dinlediğiniz için yüksek huzura şükranlarımı ve 
minnetlerimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, size soru sormak arzusunda olan 

iki üyemiz var, bu arzularını yazı ile izhar ettiler. 
Soruları okutuyorum. Hepsi sorulduktan sonra mı 
cevaplandırırsınız? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Efendim, ben vaktinizi işgal etmek iste
mem. Belki cevap arz edecek seviyede olmayabilir. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. -
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De

vamla) — Onu tetkik edip bilâhara huzurunuza gel
mek icap edebilir. 

BAŞKAN — Takdir sizindir efendim. Yazılı ve
ya sözlü cevap verebilirsiniz. Takdir sizindir. 

ORM4N BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Yazılı olarak cevap arz edeceğim efendim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum: 

Sayın Başkan 
Aracılığınızla aşağıdaki sorumun Sayın Bakan ta

rafından yanıtlandırılmasını rica ederim. 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Soru . Kastamonu İlgaz ormanları yurdumuzun 
en eski ve büyük ormanlarından birisidir. Bu orman
lar her geçen gün tahrip edilerek küçülmektedir. 

Uzun zamandan beri İlgaz ormanlarının millî 
park olması hazırlıkları vardır. Bu ne zaman tahak
kuk edecektir? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — tzin verir misiniz, basit bir soru. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Muhterem senatöre huzurunuzda arz ede
yim. Tahrip edilmemektedir; fakat kifayetli, fevka
lâde genç, son derece manialı, millî park olmaya 
müsait bir orman parçasıdır. Bütçeye, kış ve kıya
met içerisinde Kastamonu'ya neye gittin, İlgaz üze
rinden geçtin diye haklı bir tenkide maruz kaldığı
mız seyahatte İlgaz'ı da gittik gördük ve orasını mil
lî park haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu bir kanun 
icabıdır, mevzuat icabıdır. O ne kadar zamanımızı 
alırsa o kadar zaman içerisinde bu İlgaz dağlarını 
millî park haline getirmenin kararlılığı içerisinde bu
lunduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, soru 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Süreyya, Öner, buyurunuz efendim. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakana biraz teknik bir soru sormak istiyorum. 
Daha doğrusu tetkiki gerektirecek bir soru yönelt
mek istiyorum. Hemen cevap vermeyebilirler, bilâ-
hara yazılı olarak cevap verebilirler. 

Benim sorum şu: Memleketimizin bazı kesimle
rinde özellikle benim ilim Siirt'te sayıları 100 binleri 
aşan yabanî fıstık ağaçları vardır. Bunlara çitlenbik, 
meneviş c'iyoruz. Bunlar aşılandıktan sonra bir iki 
sene içinde mahsule }'attığı ve kıymetini bildiğiniz 
Antepfıstığı ürünü verdikleri malumdur. 

Bu sayıda kesif bu yabanî fıstık ağaçlan bugüne 
kadar değerlendirilememiştir. Bendeniz bir ara bunu 
araştırma konusu yaptım. Maalesef mevzuat engel
lemeleri dolayısıyle köylü buraya tesahub edeme
mekte, aşı yapamamakta ve bunu değerlendireme-
mektedir. Acaba bunların köylü tarafından aşılanıp, 
değerlendirilmesinde kanunî bir sakınca varsa bunun 
ortadan kaldırılması ve öyle değilse bunların değer
lendirilmesi için bir çalışma mevcut mudur? Bunu 
istirham ediyorum. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — İzin verir misiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Süreyya Öner «Siirt'teki adedi yüz-
binleri bulan yabanî fıstık ağaçlarından sen fayda
lanamıyorsun, mevzuat oradaki ahalinin de faydalan
masına mâni oluyor, bu millî servetin sahibi kimdir? 
Bunu ne suretle halledeceksiniz?» diyorlar. 

Bir tahdit komisyonu yönetmeliği ile ilgili çalış
mamız var. Bunu, Anayasa Hukukuna temas etme
den ve onun külfetini üzerimizde tutmadan bir üs

lûp içeri.ıinde vatandaşın emrine tahsis edebilirsek 
sadece bahtiyarlık duyarız. Biz bu fıstık ağaçları ile 
uğraşmanın kararlılığında değiliz. Sahibi aslisi ve 
hakikisi olan Türk köyüne, Türk köylüsüne devre ka
rarlıyız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Bakan. 
Sayın ismail Kutluk da iki soru sormak istiyor. 

Buyurunuz sorunuz Sayın Kutluk. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka

nım, orman içinde bulunan köy sakinlerinin atadan, 
dededen kalma tapulu, veya tapusuz yerleri vardır. 
Orman tahdit komisyonlarının gelip geçtiği yerlerde 
bunlar orman hudutları içinde bırakılmıştır. Sayın 
Bakan bunlara cevap verdiler; ancak, ben yazılı bir 
cevap almak için bu hususu soruyorum. Bunların, 
sahipleri, halen, vatandaşımızın dediği gibi; «Mal ca
nın yongası» olması sebebiyle son derece perişan, 
mallarını kaybetmenin acısı içindedirler. 

Sayın Bakanlığımızın böyle yaralı vatandaşlarımı
zın durumlarını düzeltmek için çalıştıklarını biliyo
ruz; ancak benim gibi bütün arkadaşlarım da aynı 
şekilde vatandaşların sorularına muhatap bulunmak
tadır. Vatandaşları bu yönde aydınlatabilmek için 
sayın Bakanlığın bugüne kadar bu tarlaları, açılan 
yerleri meraların vatandaşa geri iade etmek üzere 
ne gibi bir işlem yapıldığını soruyorum. Yazılı ola
rak da cevap verebilirler. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Öyle emrediyorlar. 

BAŞKAN — Estağfurullar. Yazılı istiyorlar efen
dim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Hay hay. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk'un bir suali daha var 
efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — İkinci soru
ma geliyorum: 

Biliyorsunuz Çanakkale muharebelerinin yapıldığı 
sahalar millî park haline getirildi Orman Bakanlığı
mız bu millî park haline getirilen Gelibolu Yarım
adasına büyük katkılarda ve yardımlarda bulundu
lar. Peşinen Bakanlığımızın bütün dünyanın kalbinin 
çarptığı bu kutsal topraklara yapmış olduğu güzel 
hizmetler için teşekkürlerimi arz eder; ama daha ge
lişmesi için acaba Gelibolu Yarımadasında ne gibi 
faaliyetlerin planlandığı ve ne gibi faaliyetlerin ya
pılması düşünülüyor? Lütfen bunu yazılı olarak istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutluk. Bu 
yurun Sayın Cidal. 

m — 
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NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, Hak
kâri'nin Şemdinli ilçesi var. Bu ilçe orman emvali 
bakımından çok zengindir. İlçe merkezi olan kasaba 
orman içindedir. O kadar ki, damının arkasında, bah
çe mesabesinde olan arazi içinde ve hiç de işe ya
rarlı olmayan, orman emvali bile sayılamayacak va
sıfta olan odunları kesip bağ bahçe gibi daha ve
rimli hale getirmek için kasaba dahilindeki şahıslar 
çalıştıkları zaman bu yüzden mahkemeye verilen bir 
kişiye rastladım. Belediye hududu içinde oluyor, bu 
belediye hududu içindeki ağaçları keserek orayı da
ha verimli hale getirdiği zaman, ormancılar tarafın
dan haklı olarak mahkemeye gitmek lüzumu hâsıl 
oluyor. Acaba vatandaş bu alanı kullanabilir du
rumda mıdır? Acaba Sayın Orman Bakanı bu hu
susa eğilip bir araştırma yapabilir mi? 

Yazılı olarak verebilirler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın senatörün sual irad ettiği husus hem 
tehlike, hem de takibe maruz bırakılacak tarzda cid
dî ve ehemmiyetlidir. Sualinizi zabıttan aynen al
mak ve gereklilere lüzumlu talimatı vermek suretiy
le en kısa zaman şartları içerisinde neticesinden za-
tıâlinizi haberdar edeceğimi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bakan, şimdiye kadar millî parkların nerelerde te
şekkül ettirilmiştir, Bakanlığınız tarafından. Badema 
bundan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadoluda da 
birkaç tane millî park yapmayı programlanmış mı
dır? 

Ayrıca, Ordu ile müştereken bazı yerlerde koru
ma ormanları teşkilini Bakanlığınız düşünmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Nalbantoğlu, millî park deyince 
sadece mutlaka şu kadar ağacı olmalıdır, şu kesafet
te bulunmalıdır gibi mutaassıp bir noktada değiliz. 
Millî park fikri çok daha geniş bir fikirdir, hatta hiç 
ağacı olmayan yerde dahi millî park ihdas edilebilir, 
bu tertip içindeyiz. 

Kaç tane vardır buyurdunuz, benim aklımda 22 
tane kaldı; fakat bunda hatalı olabilirim, Doğu'da 
yok diye biliyorum, olmalıdır. Bu noksanını tespit 
ettiğimiz için millî park ve yaban avcılığı ile işti-

I gal etmek ve bir hükmî kişilik kazandıktan sonra 
I faydalı olmak mümkünse faydalı olsun diye bir umum 
I müdürlükte kurmanın karar ve tasarrufundayız. 
I Zannediyorum bu bütçenin getirdiklerinden fay-
I dalanarak hani mutlaka ağaçlı olursa park olur 
I mânasına gelen yanlış anlayıştan uzaklaştığımızı 
I belli etmek için böyle bir hizmetin vilâyetinize yakın 
I veya beldenizin içerisinde bir yerde yapılması lüzu-
I munu iltimasen yeni umum müdürden rica edece-
I ı , m 

I Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

I Başkan, memleketim olan Kandıra'nın ormanları 20 
I neneden beri tahrip edilmekteydi, son 10 sene mem-
I leketi terk ettikten sonra vatanıma döndükten son-
I ra gittim gördüm, İsviçre'deki gibi, Avusturya'daki 
I gibi çam ormanları yetiştirilmiş, bilhassa sahil kenar-
I larında yem yeşil o çamları görünce gözlerim yaşar

dı. Fakat, hangi sebepten olduğunu bilmediğim hem 
I de parası da FAO tarafından ödendiğini öğrendiğim, 

Kefken civarında ve kendi köyümün Turnalı civa-
I rındaki bazı bu teşekküllerin durdurulduğunu duy

dum. Aynı şeyi Gebze köylerinde de gördüm. 
I Vaktiyle hayvanlarımız nerede otlayacak, diye Or-
I man Bakanlığına şikâyet edilmiş ve durdurulması 
I için teşebbüsler yapılmış, sonradan çamların böyle 
I yükseldiğini gördükten sonra pişman olmuşlar. 
I Acaba bu ağaç dikimi bilhassa çam dikimi tek-
I rar devam edecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Bu tabiî ilâ nihaiye dikilecek mi? Tabiî 

I dikilecek. Projesi neyi ihtiva ediyorsa, hangi hekta-
I rı kaplıyorsa oraya kadar o iş bir kere gidecek

tir. 
I Yalnız, benim hatırımda kaldığına göre buyur

duğunuz gîbi FOA ile ilgili bir müşterek projeydi, o 
I proje bitti. O proje bitti; ama bizim heyecanımız bit-
I medi. Sizi tatmin edecek seviye ve tarzda ve heyeca

nınıza da cevap verecek mâna ve mahiyette çalış-: 
ma yapılacağını arz ve ifade ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Baş-
I ka soru yöneltmek isteyen sayın üye?... Yok. 

Buyurun Sayın Atmaca. Son söz üyenindir hük
müne dayanarak Sayın Atmaca'ya 10 dakikayla ka-

I yıtlı olmak üzere söz veriyorum. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Sayın Bakan ve Or
man Bakanlığının çok değerli mensupları; 

Sayın Bakan konuşmalarında ve arkadaşlarımızın 
eleştirilerine verdiği cevapta gerçekten vukufla ko
nuları dile getirdiler. Ormanın önemi, Orman Bakan
lığının görevleri de burada yeteri kadar konuşuldu
ğu için, ben sadece birtakım uygulamalar üzerinde 
görüş ve düşüncelerimi arz edeceiğm. 

Doğal ve millî servetimiz olan orman düzenimiz 
Anayasa teminatı altında olmasına rağmen ve yasa
lar orman içi köylüsünün öncelikle kalkındırılması
nı öngördüğü halde, orman köylüsüyle orman ara
sındaki ihtilâtlar ileriden beri sürüp gelmekte ve bir 
çözüm yoluna bir türlü ulaşamamaktadır. 

Halk orman ilişkileri yer yer istirap derecesine 
varmaktadır. Şimdiye kadar ağırlık ormana verildi
ği, köylü ihmal edildiği için, ormanlarımız içinde ya
şayan köylülerimizin istirabı dinmemiş; ama buna 
karşın yine ormanlarımız yeteri kadar korunamamış
tır. 

Bu sö.derim sadece bugünün konusu değil. Geç
mişte de böyleydi, gelecekte de eğer ciddî birtakım 
tedbirler alınmazsa ve bozuk giderilmezse köylünün 
aleyhine olan bu tutum devam edecektir. 

Orman servetinin korunması diğer yandan orman
dan ülke kalkınmasında yararlanma ve orman içi 
köylülerinin yokluktan, işsizlikten kurtarılması ve bu 
üç husus dengeli bir şekilde maalesef tam mânasıyle 
bağdaştırılmış halde değildir. 

Orman içi köylüsüyle orman ihtilâfı bu konuda 
Anayasa değişikliği yapıldığı ve sık sık yasalar ve 
tüzükler çıkarıldığı halde, köylünün bu sorununa çö
züm, tam olarak giderilmiş iddiasında bulunanlayız. 
Hâlâ uğraştığımız orman neresedir, tarım arazisi, ot
lak neresidir bu soruların dahi tam çözüme ulaşa
bilmiş olmamasından dolayı ihtilâflar devam edi
yor. 

Ormanın korunmasını yeterince yapamıyoruz. Bu
nun sebepleri, var. Vatandaş dedesinden, babasın
dan kalan ve vergisini verdiği tapulu tarlasına gire
mez, işletemez, yetiştirdiği meyvelikten, ektiği mah
sulden yararlandırılmaz üstelik mahkemelerde sü
rünür, bir kucak yakacak odun için gereğinde hay
vanı satılır, mahkemeye verilir, cezalandırılır. Bu ih
tilâflar böylece devam eder. 

Denizli'nin, orman bölgesiyle ilgili özellikle Çam-
eli, Acıpayam, Tavas, Kale, Çal, Buldan gibi ilçele-
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rinde (kesin rakam söyleyemeyeceğim) araştırmama 
göre 10 binin üstünde orman davası hâlâ devam et
mektedir. 

Köylü - orman ihtilâfı kısa zamanda çözümlen
melidir. Bu dileğimize Sayın Bakanın ve değerli or
man teşkilâtının yöneticilerinin, mühendislerinin, tek
nisyenlerinin de candan katıldığına inanıyorum. Zi
ra, her geçen gün orman düşmanlığı gelişiyor, tahri
bat önlenemiyor. 

Bunun, iki yolu var: Birincisi, bu konuda halkı-
m;zı yeterince eğitme çalışması yapamamış olmamız, 
halkımızın bu konuda tam bilinçlenmemiş olma
sı. Bunun ötesinde ve en önemlisi, köylünün başlı
ca geçim kaynağı, karnını doyurma konusu olan or
manla ilişkisinin bir sulh yoluyle halledilememiş ol
masıdır. Bu, öncelikle, eğitim ve karşılıklı menfaat 
konusu olmakla beraber, şu sorunun çözümlenmesine 
de ihtiyaç vardır. 

Doğadaki bütün varlıklar insan için yaratılmıştır; 
ama bir kısım zihniyetler hâlâ «Ormanın içinde ya
şayan vatandaşı, ormanın emrinde sayar» bir zihni
yete sahiptirler. Bunun, son zamanlarda özellikle de
ğiştiğini, tabiî varlıkların insan için olduğu kanısına 
bir yöneliş olduğundan memnunluk duyuyoruz. 

Orman, insan yararına kullanılması için var olan 
doğal bir varlık olduğuna göre, «Orman insan için
dir» diye ormanı tahrip etmenin de anlamı olma-
dığma işaret etmek isterim. Yasalarımıza göre, or
man niteliğini kaybetmiş olan arazinin, yasalarda ön
görülen heyetler tarafından saptanması çalışmaları 
yapılmaktadır; ama bu çalışmalar çok ağır gidiyor. Sa
yın Bakan da burada yetersiz olduğunu ifade ettiler, 
yeni tedbirlere gerek gördüler ve alacaklarını ifade 
ettiler. Bunun, sadece ağır çalışması, sayısal yetersiz
liğinin yanında bir de işleyiş ve yetki yetersizliği ba
kımından da bir örnek vermek isterim: 

Orman kadastrosu, orman tahdit komisyonlarının, 
köylülerin ata mirası arazisinden, bağ, bahçe ve mey
veliğinden çıkarılmasını, bu komisyonlar gelmezden 
evvel dokunulmazken, bu komisyonlar geldikten 
sonra köylünün bu ata mirası arazisinden, bağın
dan, bahçesinden, meyveliğinden çıkarılması hızlan
dırılmıştır, ihtilâfları ve orman davalarını çoğaltmış
tır. 

Orman tahdit komisyonlarında, yanılmıyorsam, or
man mühendisi, teknik ziraat müdürlüğünden bir mü
hendis ve il genel meclisinden bir temsilci var, bir de 
hududu içjndeki köyden bir yetkili eleman alınıyor 
zannederim. Bu komisyon, sahaya çıkıyor, neresi-
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nin orman, neresinin orman vasfını kaybettiğine ve 
hangi tarlanın orman sınırı dışında kaldığını planlı
yor, saptıyor, kararını veriyor. Bu kararı alan or
man bölge şefi, eğer karar ormanın lehine ise ses 
çıkarmıyor, kesinleşiyor; yok karar, bu tahdit komis
yonunun kararı ormanın aleyhine vatandaşın lehine 
ise oradaki bölge şefinin tutumuna, zihniyetine ve 
halktan yana olup olmayışına göre muamele yeni
den başlamış oluyor. Orman bölge şefi mahkemeye 
başvuruyor, mahkeme, mevcut yasalara göre daha ilk 
celsede kararını veriyor, avukat ve mahkeme mas
rafları köylü vatandaşın üzerine yükleniyor. 

Son 3Öz, eğer bölge şefleri arkadaşlarımıza ait 
niçin komisyon kuruluyor? Bunu somutlaştırmak 
için bir örnek arz edeceğim: 

Acıpayam'ın bir Çakır köyü vardır. Bu Çakır kö
yünün ormanla ilişkili arazisinin bir kısmı bir bölge 
şefine diğer bir kısmı diğer bir bölge şefine aittir. 
Tahdit komisyonu bu köye giriyor. Her iki bölge 
şefine ait olan yerleri dolaşıyor. Nerelerin orman 
sınırı dışında ve tarla olarak orman vasfını kaybet
tiğini, nerelerin de halen orman olduğuna dair ka
rarlarını veriyor, planlariyle beraber ilgili bölge şef
lerine takdim ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, söz süreniz şu an
da bitti efendim. Lütfedip bağlayın efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım^ 

Bölge şeflerinden bir arkadaşımız, aynı komisyo
nun kararına uyuyor ve mahkemeye gitmiyor, diğer 
bölge şefi arkadaşımız (ki isimlerini ve sairesini bil
mem. Arkadaşlarımızın kötü niyeti olduğu için de 
söylemiyorum. Uygulamadan gelen birtakım aksak
lıkları meydana getirmek için, yoksa, herhangi bir 
kimseyi itham etmek için değil. Bunu peşinen söyle
yeyim.) Köyülerin lehine verilen kararların hepsi 
için Acıpayam mahkemesinde dava açıyor ve ilk du
ruşmada hepsinin aleyhine karar veriliyor. 

Şimdi, bu, köylünün, Devlete, orman işletmesine, 
adalete olan duygularını sarsıcı bir davranış oluyor. 
Bu bakımdan, bunun üzerinde durulması gereğine 
inanıyorum. Orman Bakanlığının değerli bir temsilcisi 
komisyonda bulunduktan sonra, neden bir başka tem
silcisi aynı arkadaşının kararına itiraz eder, buna 
akıl erdirmek mümkün değildir. Herhalde bu yasa
lardan veya tüzükten gelen bir aksaklık olsa gerek. 
Bunu, dikkatlerinize arz ederim. 

Değerli Başkanım; 
Sözlerimi bitirmeden evvel, birkaç temennimi mü

saadenize sığınarak arz etmek istiyorum: 
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Orman sınırları, araziyi kullanma haritalarıyk 
mevcut durum üzerinde, Devlet - köylü anlaşması 
biran evvel yapılmalı, ormana, meraya, tarıma ayrı
lacak yerler kesin belirtilmeli ve böylece yıllardır 
süren ihtilâf dindirilmelidir. 

Orman köylüleri kooperatifleri verimli hale geti
rilmelidir. 

Kesim, çekim, satış işlerinde köylü gerçek hakkı
nı ormandan alacak ve Anayasanın 131 nci madde
sinin tam uygulanacak hale getirilmesini diliyorum. 

Köylünün, yakıt, tarım araçları ve yapıt ihtiyaç
larının zamanında karşılanması bir zarurettir. 

Orman köylülerinin orman isçiliği, tarım uğraşı'a-
n dışında kalan zamanların', değerlendirmek için tu
rizm el sanatları gibi yan gelir getirecek kaynaklar 
sağlanmalıdır. 

Bazı kuruluşlara anlaşma fiyatı üzerinden yapı
lan «kereste tahsis vurgunu» adı verilen sisteme son 
verilmelidir. 

Orman ürünleri sanayiine ağırlık verilmeli ve bu 
sanayide çalışacak işçilerin orman köylülerinden oluş
turulmasına öncelik tanınmalıdır. 

Orman içi mahrumiyetini köylü çeker, orman 
yangınında mükellefiyeti köylü yapar. Yoldan, içme 
suyundan, elektrikten genellikle yoksun ve Türkiye, 
nüfusunun i/3'ünü teşkil eden orman içi köylüleri
mizin kalkındırılması, ormanın korunması için birin
ci koşuldur. Her ağacın başına bir orman bakım me-
mu ru da diksek, bu ekonomik tedbirler alınmadık
ça ormanı koruyanlayız. 

Orman örgütünde değerli mühendis ve teknisyen
ler vardır. Görevine inanmış vefakâr bu elenların ça
lışmalarını eğer siyasî birtakım kararlarla gölgele
mezsek, verimli bir orman politikasını oluşturmuş 
oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfen bağlayın efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Son sözümü 
söylüyorum Sayın Başkanım. 

Or - Köy'ün çalışmaları, ağaçlandırma çalışmala-
n. Orman Genel Müdürlüğünün çalışmaları genel
likle olumlu safhadadır; ancak bunların gerek yön
tem, gerek ödenek bakımından takviyesi zaruretine 
inanıyorum. 

Memleketimizde ağaçlandırma işine birtakım şa
hıslama birtakım belediyelerin de katıldığını sevinçle 
görüyoruz. Özellikle (somutlaştırmak iç'n söylüyorum) 
Denizli'nin Çal ilçesinde birtakım şahıslar Çökelez da
ğını ağaçlandırmaya başlamışlardır. Çal Merkezi Be 
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ledıyesıyle Çal'a bağlı İse Bey Belediyesinin diktiği 
ağaç milyonu bulmuştur sanıyorum, kesin rakamını 
bilmiyorum. Bu ağaçlandırma kendi olanaklarıyîe De
nizli Ağaçlandırma Örgütünün fidan yardımıyle ya
pılmıştır, büyük desteğini görüyoruz. Bu belediyeleri
miz küçük ve zayıf belediyelerdir. Sayın Bakandan, 
ilgili değerli Genel Müdür ve yetkili arkadaşlarımdan 
rica ediyorum; bu olumlu hizmetin korunmasında bu 
belediyeler çöpçü kullanma imkânından dahi mahrum
durlar. Çünkü, imeceyle bunları yapmaktadırlar. Bu 
belediyelere Bekçi kadrosu vermek suretiyle yardımcı 
olurlarsa minnettar olurum. 

Değerli Bakanım, bir serzenişte bulunmadan ge
çemeyeceğim. Zatıâlinize saygım var. Son kısmî Se
nato seçimlerinde Denizli Orman Bakım memurları 
içinde 7 tanesi seçime bir hafta, on gün kala nakle
dildi, zatı devletlerinin haberi olmayabilir. Bu gibi 
işler gölge düşürücü mahiyettedir, üzerinde durulma
sını ve bu arkadaşlarımızın eğer bir tahkikata daya
nan suçlan varsa bir şey demiyeceğim; ama yoksa 
lütfedin, mağduriyetleri, çektiği cezalar yetsin, bun
ları yerlerine iade etmenizi istirham edeceğim. 

Sözlerime son verirken; orman sorununu çözmek 
kolay bir iş değildir, bu zor işte çok değerli orman 
mühendisi, teknisyenleri, yönetici arkadaşlarıma ve 
Sayın Bakana başarı dileklerimi arz eder. bu bütçenin 
tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. \ 
Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Atmaca. 
Sayın üyeler; Orman Bakanlığı ve Orman Genel 

Müdürlüğü 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarıları
nın müzakeresi bitmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümler oylarınıza sunuluyor. 

Orman Bakanlığı 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönelim ve Destek Hiz
metleri 20 089 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Prog.) Lira 

! 11 Orman Köylerinin Geliştirilmesi 78 371 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 110 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Orman Bakanlığı Bütçesi Milletimize hayırlı ol
sun. 

16. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/386; Cumhuriyet Senatosu : 
1/390) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 31.1.1976) 

BAŞKAN — Şimdi Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı. 

Madde !. — Orman Genel Müdürlüğünün 1976 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağh (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (835 785 700) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 
Bölüm 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 173 040 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Ormancılık Hizmetlerinin Düzen
lenmesi ve Geliştirilmesi 457 729 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Gelir Türü Lira 

112 Orman Alanlarının Ağaçlandırıl
ması ve Geliştirilmesi 194 515 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 10 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi bağlı olduğu (A) işaretli cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(835 785 700) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
2 Vergi Dışı Gelirler 835 785 700 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. İkinci maddeyi bağlı bulunduğu 
(B) işaretli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1976 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Dördüncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...- Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 40 
ncı maddeleri hükümleri, Orman Genel Müdürlüğüne 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde (B) işaretil cetvelin yılı içinde gerçek
leşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle 
(A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunun Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının açık oylaması yapılacaktır; evvelâ kü
reler dolaştırılacak, bilâhare kürsüye konacaktır, arz 
ederim. 

Bu suretle Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
oylaması da bitmiştir. Her iki Bütçenin Milletimize ve 
Teşkilât mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. 

Sayın üyeler, bundan evvel yapılan açık oylama
ların neticelerini sunuyorum : 

İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun tasa
rısının oylamasına 167 sayın üye katılmış 107 kabul, 
60 ret oyu verilmek suretiyle tasarı Senatoca kabul edil
miştir. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka
nun tasarısının oylamasına 166 saym üye katılmış 
106 kabul, 60 ret oyu verilmek suretiyle tasan Se
natoca kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısı
nın oylamasına 145 sayın üye katılmış 85 kabul 60 
ret oyu verilmiş ve tasarı Senatoca kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun ta
sarısının oylamasına 147 saym üye katılmış 87 ka
bul, 60 ret oyu kullanılmış ve tasarı Senatoca kabul 
edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun 
tasarısının oylamasına 150 sayın üye katılmış 90 ka
bul, 60 ret oyu kullanılmış, tasarı Senatoca kabul 
edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1976 yılı 
Bütçe Kanun tasarısının oylamasına 150 saym üye 
katılmış 90 kabul 60 ret oyu kullanılmış ve tasarı 
Senatoca kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı oylamasına 166 sayın üye katılmış 107 kabul, 
59 ret oyu kullanılmış, tasarı Senatoca kabul edilmiş
tir. 

Diyarbakır Üniversitesi 3976 yılı Bütçe Kanun 
tasarısı oylamasına 168 sayın üye katılmış 108 ka
bul, 60 ret oyu kullanılmış, tasarı Senatoca kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun 
tasarısı oylamasına 168 sayın üye katılmış 108 kabul, 
60 ret oyu kullanılmış, tasarı Senatoca kabul edilmiş
tir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı oylamasına 161 saym üye katılmış 101 kabul, 
60 ret oyu kullanılmış, tasan Senatoca kabul edilmiş
tir. 

Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısı 
oylamasına 162 saym üye katılmış 102 kabul, 60 ret 
oyu kullanılmış tasarı Senatoca kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısı 
oylamasına 163 sayın üye katılmış 103 kabul, 60 ret 
oyu kullanılmış, tasan Senatoca kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı oylamasına 159 sayın üye katılmış 100 kabul, 
59 ret oyu kullanılmış, tasan Senatoca kabul edilmiş
tir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanun tasarısı açık oylamasına 169 sayın üye katılmış, 
109 kabul, 60 ret oyu kullanılmış, tasan Senatoca ka
bul edilmiştir. 

Bütün tasarıların, Milletimize ve kurumlarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

1. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğılma tarihi : 31 . 1 . 1976) (Devam) (1) 

C) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/379; Cumhuriyet Senato
su : 1/383) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi görüşmelerine başlıyoruz. 

Evvelâ grupları adına söz isteyen sayın üyeleri bil
gilerinize sunuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Hilmi 
Nalbantoğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Ömer Ucuzal, 
buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
benim yerime Sayın Şaban Demirdağ konuşacak. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurun Sayın 
Demirdağ. 

A. P. GRUPU ADİNA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Saym Başkan, saygı değer senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Senato Gru-
punun görüş ve temennilerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu vesile'ile hepinizi en derin say
gılarla selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı, Cumhuriyet kurulduğundan 
beri önem'ni muhafaza etmiş ve ülke kalkınmasında 
önemli hizmetler görmüştür. Bu hizmetler : Karayol
ları inşaatı, demiryolları inşaatı, hava meydanları in
şaatı, limanlar ve kıyı tesisleri inşaatı ve onarımı ile 
Devlet ve diğer kamu kuruluşlarna ait yapı işlerini 
yapmaktır. 

Hiç kimse, Bayındırlık Bakanlığının görevi içinde 
olan bu hizmetlerin ne tam, ne de hiç yapılmadığını 
söyleyemez. Karayollarımız eskisi ile kıyaslandığında. 
çok büyük mesafe kat edildiği görülür. Ancak, yur
dumuzun yola olan ihtiyaçları ve yapılmış olan yol la-

(1) 515 S. sayılı Basmayan 2 . 2 . 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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rm tevsiinin ve bakımının icap ettirdiği hizmetler he
nüz tamamlanmış değildir. Üç tarafı denizle çevrili 
olan yurdumuzun sahil şehirlerinde, daha çok yakın 
zamana kadar hiç bir liman ve barınak, iskele mev
cut değildi. Gemiler, deniz ortasında demir atıp kayık
larla vatandaşlar karaya çıkar, yükler mavnalarla ka
radan gemiye, gemiden karaya taşınırdı. Çok şükür, bir 
çok şehirlerimizde ve limanlarımızda bu mesele halle
dilmiş ve halledilmek üzeredir. 

Hava meydanları, yurt ihtiyaçlarına cevap, verecek 
nitelikte ve kifayette değildir. Bir çok illerimizde ha
len meydan olmaması sebebiyle uçak seferleri yapıla
maz durumdadır. Bazı illerimizin ise hava meydanları, 
bilhassa kış aylarında çok zaman uçak seferlerinin ya
pılmasına müsait olmamaktadır. Bunun gibi rüzgârlı 
havalarda da yurdumuzun bir çok ilFerine uçaklar inip 
kalkmamaktadır. Gidecek oldukları mesafeye gittikten 
sonra, meydana inmeden geriye dönen bir çok uçak
larımız mevcut bulunmaktadır. 

Bu arada özellikle kendi seçim bölgem olan Sam
sun Hava Meydanını da zikretmeyi bir borç biliyo
rum. Samsun meydanı, maalesef müsait bir yerde ya
pılmamış, rüzgârlı havalarda uçakların inmesi müm
kün olmamaktadır. Samsun şehrine yakın, Hazine'ye 
ait müsait arsalar, arazi parçaları vardır. Buralarda 
mükemmel meydan yapılabilir. Samsun bugünkü duru
mu itibariyle inkişaf etmiş ve ileride daha fazla inkişaf 
edecek bir sanayi şehridir. Mutlaka iyi bir hava mey
danının yapılması icap eder. Bu seneki bütçede buna 
dair bir şey göremedim. İnşallah sayın Bayındırlık Ba
kanlığı, bu talebimizi nazarı itibare alır. 

Son zamanlarda demiryolu inşaatlarında bir geliş
me var ise de tatminkâr değildir. Yük ve yolcu taşı
mada bütün ağırlık karayollarının sırtında kalmakta
dır. Halbuki, demiryolu ulaştırması ekonomik bakım
dan her zaman karayollarına takaddüm eder. Yapılma
sı ve bakımı masraflı olmakla beraber yurt ihtiyaçları 
ve karayollarının yükünün hafifletilmesi bakımından 
demiryolu yapılmasına önem verilmelidir. Ancak, ya
pılacak demiryolları, eskisi gibi sürat bakımından elve
rişli olmayıp, bilhassa çağımıza uygun olarak süratli 
bir şekilde trenlerin seyir etmesine müsait bir durum
da olmasını da arzulamaktayız. 

Devlet yapılarının inşaatları, proje ve inşaat bak-
mından güvenilir olmalıdır. Projelerin şu veya bu fir
ma tarafından değil, Bakanlıkça yapılması şayanı te
mennidir. Geçmişte görülen çökme ve yıkılma olayla
rı tevali etmemelidir. Hepimizin bildiği gibi şurada 

Ankara'da Spor ve-Sergi Sarayı çökmüş,, çok şükür 
içeride kimse olmadığından büyük bir facia olmamış
tı. Yine bizim kendi bölgemizde Karadeniz sahilinde, 
yakın zamanda yapılan, görünüşte modern şekilde gö
rünen köprüler, ufak bir sel neticesi tamamen yıkıl
mış, hurdahaş olmuş gitmiştir. Bunların yapımında da
ha dikkatli davranılması şayanı temennidir. 

- Bakanlık tarafından yaptırılan binaların mimarisi 
ve inşa tekniği üzerinde hassasiyetle durulması, iha
leler de işin ehline verilmesi ve kontrollerin en iyi şe
kilde yapılmasının, millî ekonomimiz ve menfaatleri
mize uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bakanlık bünyesinde geçmişte çok verimli hizmet
ler vermiş teknik personel, bugün şu veya bu sebeple, 
daha ziyade ücret meselelerinden dolayı başka saha
lara kaymaktadırlar. Bu derece kıymetli elemanların, 
yurdumuzda en büyük hizmetleri gören Bayındırlık 
Bakanlığı bünyesinde kalmasının temini için, gerek 
yasalarda, gerekse sair mevzuatta değişiklik yapılarak, 
bu kıymetli elemanların Bakanlık bünyesinde tutula
rak başka sahalara kaymalarının önlenmesini arzu et
mekteyiz. 

2490 sayılı îhale Artırma ve Eksiltme Kanunu, 
artık ihtiyarlamış, ömrünü tamamlamış bir kanundur. 
Bu kanun, bugünkü tatbikatı itibariyle yatırımların 
bir an önce yapılmasını, işlerin daha iyi bir şekilde yü
rümesini engeller mahiyettedir. Bu Kanunun yerine 
kaim olacak bir kanunun en kısa zamanda Yasama 
Meclislerince çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

Şimdi Bakanlık bünyesinde yer alan; fakat katma 
bütçeyle idare olunan Karayolları Bütçesi üzerinde 
kısaca maruzatımızı arz. edeceğiz. 

Sayın senatörler; 

Geçen seneki bütçe tetkik edildiğinde yuvarlak 
olarak Karayollarına 5 milyar lira ödenek tefrik edil
miş, bu sene bu Bütçe Komisyonunda 4 milyar art
tırmayla 9 milyon olarak gözükmektedir. Kanaatimizce 
yine tatminkâr değildir, çünkü karayollarına henüz 
daha Türkiye'de asgarî 20 - 30 sene büyük işler düş
mektedir. Vilâyetleri birbirine bağlayan yollarımız 
mevcut değildir. Asfaltlama işleri çok ağır gitmekte
dir. Çağımıza uygun olarak yurdumuzun her tarafını 
frr örümcek ağı gibi modem yolların kaplaması ar-
zuîanmaktadır. Bu sebeple, Karayollarının geçmişde 
yaptığı hizmetleri küçümseyecek değiliz, takdirle ana
cağız. Hakikaten yeni kurulmuş olmasına rağmen (Ki, 
1950 senelerinde kurulmuştur) muvaffak olmuş bir 
müessesemizdir, iftihar edeceğimiz bir müessesemiz-
dir. Tarihe intikâl edecek, kıtaları birbirine bağlaya
cak köprüler yapmıştır bu müessese, Hayalleri tahak-
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kuk haline getirmiştir; fakat zaman zaman Karayolla
rı bünyesinde bu hızlı çalışma temposu yanında ağır
laşma hissedilmektedir. Bunun sebebi, bazen ödenek 
noksanlığı, bazen de personel noksanlığı dolayısıyle 
olduğu kanaatindeyiz. İnşallah her ikisi de zamanla gi
derilir, yine Karayolları eski hızına, eski bünyesine 
kavuşturulur. 

Çağımızda herkeste mevcut hızlı ulaşım isteğine 
cevap vermek icap eder. Ulaşım vasıtalarını bir sırala
maya tabi tutacak olursak, en ucuz ulaşım vasıtası bo
ru ulaşımıdır. Bu memleketimizde ancak petrol nakli 
hususunda kullanılıyor; ama dünyanın daha ileri mem
leketlerinde maden nakliyatında ve sair nakliyatlarda 
(Kömür, bakır nakliyatında) boru hattı kullanılmak
tadır, en ucuz nakliye vasıtasıdır. 

Saniyen ikincisi, deniz ulaştırması, üçüncüsü de
miryolu ulaştırması, dördüncüsü karayolu, en paha
lısı hava yolu ulaştırmasıdır. Bu sebeple bunların bir
birine muvazi olarak tekâmülü icap etmektedir. Sade
ce yükü birinin sırtında bırakmak, hiç bir zaman doğru 
olmaz. 

Bir zamanlar üzerinde büyük bir rahatlık ve gü
venle seyrettiğimiz şehirlerarası anayollar vasıta çok
luğu sebebiyle ihtiyaca kafi gelmemckted'r. Bilhassa 
bir kaç senedir transit nakliyat yapan TIR Kamyonları 
âdeta yurdumuzdaki anayolları bir baştan bir başa iş
gal etmiştir. Çare alınmadığı takdirde Anadolu'yu 
Edirne'den Kars'a bağlayan yollarda seyir imkânsız ha
le gelecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün bunca emekle 
gecesini gündüzüne katarak bütün personeliyle mey
dana getirdiği bu güzelim yollar üzerinde zaman za
man meydana gelen ocakları söndüren, yuvalan yı
kan trafik kazaları içimizi sızlatmaktadır. Karayolları 
diğer kuruluşlarla birlikte (Bilhassa Emniyet Genel 
Müdürlüğüne bağlı olan trafik kuruluşlarıyle birlikte) 
bu kazaların önlenmesi için kendine düşeni yapmalı
dır. Gerçi, kazalarda sürücülerin ve teknik hataların 
en büyük tesiri varsa da bunun yanında yollarımızın 
da tesiri vardır. Karayolîarınca yapılması icap eden, 
konulması icap eden işaretler ve ikaz levhaları her za
man konulmamaktadır, tamiratlar belirtilmemektedir. 
Bu sebeple büyük kazalar meydana geliyor, hem can 
hem de mal kaybına sebep olunmaktadır. Karayolları
nın bu hususta biraz daha titiz davranmasını arzu et
mekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Kurulduğu günden beri yurt kalkınmasında çok 

büyük katkısı olan bu Kuruluşun bundan sonra da 

hızlı bir şekilde hizmetlerine devamını temenni eder, 
Bütçenin Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları men-
suplarıyle, aziz Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Allah'tan diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Demirdağ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına buyurunuz 

Sayın Nalbantoğlu. 
C. II. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT

OĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
hepinizi saygılarımla selâmlarım; 

Bu Bakanlık örgütü diğer bakanlıklara göre, olduk
ça derli topludur. Ancak, şemasında da gösterildiği 
üzere, Bakanlık içeriğindeki iki Genel Müdürlük ge
lişigüzel bir daire başkanlığı gibi yerleştirilmiştir. Bu, 
Genel Müdürlükler gerek şemada gerekse yasasında 
değişiklikler yapılarak gereksinen kişiliklerine kavuş
turulmalıdır. 

Ayrıca şemada bir şema kurulu var. Kuruluş Ka
nununda ismi geçmeyen bu şema kurulunun «Orga
nizasyon metot kurulu» şeklinde isminin değiştirile
rek daha yararlı bir kuruluş olması sağlanmalıdır. 

Bakanlık bünyesindeki «Yüksek Fen Kurulu» nun 
eskiden olduğu gibi, etkisi ve varlığı, bilinen bir kurul 
halinde teknik ve yasal yönden teçhiz edilmesi lüzum
ludur kanısındayız. 

Bağh kuruluş elan Karayolları Genel Müdürlüğü 
semasındaki Denetim Kurulu Başkanlığının oradan 
kaldırılarak Bfkanlık bünyesindeki «Teftiş Kurulu 
Başkanlığına bir alt kuruluş olarak bağlanmasını öne
ririz. Bunun yerine «Organizasyon ve Metot Müdür-
îüğü» nü. Daire Başkanlığı yapılarak, koymak gerde
lidir. 

Bu suretle bu iki örgüt gerek Bakanlık ve gerekse, 
Genel Müdürlük bünyelerinde daha yararlı ve etkin 
işler yapacaklardır. Zira bu örgüt elemanlarının ay
nı kuruluş içinde asimiîe edilmiş ve nefessizleştirilmiş 
halinden bu şekilde kurtarılması daha rahat ve etkin
likle görev yapmalarını sağlamış olacaktır. Ayrıca 
Denetim Kurulu üyelerinin görevleri sırasında belirsiz 
zaman ve «giysi değişikleme» (tebdili kıyafet) meto
dunu uygulamayı düşünmeleri yararlı olmaz mı? 

Bugün bütün Devlet ve Kamu Kuruluşları hem 
personel şişkinliğinden muzdariptir, hem de personel 
yoksunluğundan ş'kâyetçidirler. Bizce dengesizlik gö
revler ile, görevliler dengesizliğinden ileri gelmekte
dir. Bu dengelemeyi «Organizasyon Metot Kurulu» 
na görev olacak veriniz. Ondan sonradır ki, beliren 
işgücüne göre şema şişkinliklerini siz de dengelemiş 
olacaksınız. 
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Bu sözlerimi belki olanaksız bulacaksınız; ama ev- j 
velce de çok kere idarede reorganizasyonu işaret et
tiğimin haklı nedenlerini şimdi de kanıtlamış olmak 
için söylüyorum. 

Yapı İşleri ve Demiryolları, Limanlar, Hava Yolla-
ları Genel Müdürlüğü, İnşaat Genel Müdürlüklerinin 
şemaları da elimizde olmadığından, bunlar hakkında
ki görüş ve önerilerimizi sunamıyoruz. j 

Bakanlığa bağlı kuruluş olan Karayolları Genel 
Müdürlüğünün taşra örgütlerinin ideal şekilde yerleş
tirilmiş olduğu bir gerçektir. Bakanlık bünyesindeki 
diğer iki Genel Müdürlük taşra örgütlerinin de Ka
rayolları örgütü taşra kuruluşlarının bulunduğu iller
de yerleştirilerek bir özdeşleşmeye gidilmesini öneri
yoruz. Bu suretle, bir bölge merkezine giden Bakan 
veya Bakanlık görevlileri aynı ilde Bakanlığın diğer 
örgütünü de görme ve denetleme olanağına kavuşul
muş olur. 

Karayollarının İstanbul'daki ikinci 17 nci Bölge 
Müdürlüğünün artık kaldırılması gerekli olduğunu işa
ret etmek isteriz. Ayrıca Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
ne bağlı «Büyük Yapılar Projeleri Bölge Müdürlüğü
nün İstanbul'dan Ankara'ya alınarak Bakanlık bün
yesinde aynı adla çalıştırılmasını uygun görmekte
yiz. 

Bu söylediklerimiz, genç Bakanı şemasına ve ör
gütüne bir an için olsun, göz atmaya sevkederse mem
nun oluruz. 

Bakanlığın 1976 yılı Bütçesi 2 734 871 000 TL. 
dır. Yıllık Program kitabından öğreniyoruz ki, 1976 
yılında genel bütçeye dahil dairelerin ödeneklerinin | 
1975 yılı ödeneklerine göre, artış oranı % 39,9 oldu- I 
ğu halde, bu Bakanlığın 1971 yılı ödeneklerine göre, 
artış oranı % 15,8 oranında tutulmuş olup bunu az 
bulduğumuzu söylemeliyiz. 

Bu, 1976 malî yılı bütçe gerekçesinde, «Bütçede I 
yatırımlara özel önem ve ağırlık verilmektedir.»; Şek
lindeki ifade ile de bir çelişkidir. Kaldı ki, aynı ge
rekçede 1976 yılında yatırımlarda geçen yıla nazaran 
% 46 oranında bir artış olduğu da ifade olunmuştur. 

Bakanlık carî harcamalarının kendi bütçesine gö
re oranı ise, :% 12,2'dir. Cari ödeneklerin genel bütçe 
içindeki oranları yıllar itibariyle gözden geçirilirse, 
bu oranın da çok düşük saptanmış olduğunu söyle
yebiliriz. 

Kaldı ki, Devlet ve kamu kuruluşlarındaki teknik 
personellerin ücretleri yetersizdir. Bir teknik personel 
yasası çıkarmak suretiyle bu ücretler arttırılmalıdır. 
Ayrıca 1976 yılında yeni toplusözleşme yapılması yı-
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lıdır. Bu takdirde konan bu cari ödenekler yetmeye
ceği için karşılanması gerekli carî giderler yatırım 
ödeneklerini kemirmeyecek midir? 

Hizmet alımları olarak dışarıya proje yaptırmalar 
hem pahalıya mal olmakta hem de Devlet daire gö
revlilerini dış proje bürolarıyle işbirlikçi haline dö
nüştürme bakımından da zararlı olmaktadırlar. 

Realite odur ki, ücret yetersizliği yüzünden işin
den ayrılan personel dışarda bilgi satma büroları aç
mıştır. Bakanlık da bu bürolara başvurmaya başla
mıştır. 

Teknik elemana hakkı olan ücret verilmeli. Proje
lendirme işleri Devlet eliyle yürütülmelidir. Proje 
yaptırma işi, iş olmaktan çıkmış devlet parasını yağ
ma etme işi haline gelmiştir. Bu sebeplerden ötürüdür 
ki, teknik personele ayrı bir Personel Kanunu uygu
lanması gerekli hale gelmiştir. Ayrıca carî ödenek kap
samında «sözleşmeli personel» ve yabancı uzman ve 
uzman yardımcıları gibi ödeneklerin ayrıcalıklar ya
ratması bakımından ve yabancı uzmana gereksinme
miz kalmadığı nedeniyle artık bütçelerde yer alma
masını önermekteyiz. 

Ek çalışma karşılıklarının ödenmesinde âdil bir 
uygulama yapıldığını da arzu eedriz. Yollukların gü
nün koşullarına göre, yeniden ayarlanmasını öneriyo
ruz. Demirbaş, teçhizat ve taşıt alımlarında tasarrufa 
riayet edilmesini belirtmek görevimizdir. 

Birim fiyatların unsur analizlerinin yani örneğin, 
bir işi yapmak için gerekli usta ,işçi saati ve malze
me miktar saptamalarının yeniden yapılması gerekti
ğine inanıyoruz. Malzeme nakillerine analizlerde de 
yer verilmelidir. 

Müteahhitlerle ilgili gizli sicillerin tutulmasındaki 
görev isteksizliklerinin ve müteahhit karnesi verilme
sindeki samimî olmayan işlemlerin sürdürülmemesini, 
bunlara çok önem verilmesini işaret etmek isteriz. 

Aspirini bile bakkalarda sattırmak istemeyen, çı
kıkçıyı cezalıyan, bir dilekçeyi dava takipçisine yaz
dı rtmayan, kaloriferci alırken bonservis arayan bir 
meslek bilinçlenmesi yanında, her paralıya sen müte
ahhitsin olanağını sağlamak, memleketimiz yararları
na indirilmiş veya devam ettirilmekte olan büyük bir 
darbedir. 

2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununun gü
nün koşullarına göre, yeni baştan düzenlemek zama
nı da gelmiştir. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Gö

revleri Kanunun birinci maddesi ile sekizinci maddesi 
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hükümlerine göre, genel bütçeye dahil kuruluşlar ile, i 
katma bütçeli idarelerin yapı işlerinin gerçekleştiril- j 
mesi görevi bu Genel Müdürlüğe verilmiştir. I 

Bu Programlara dahil yatırımlardan toplam olarak i 
1976 yılında 3 938 \6\ 000 TL. bu Genel Müdürlük- j 
çe sarfedilecektir. j 

Sayın Bakanın Bütçe ve Plan Komisyonunda ver- j 
diği bilgiye göre, 1971 yılı yatınm harcamalarının bu i 
Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen oranı c/c 66 olmuş- I 
tur ki, 1976 yılı yatırmı gerçekleşme oranının da böy- j 
le düşük olacağı şüphesizdir. Bu oran 1973 yılında 
</c 74'dür. Onun için, daha şimdiden yatırım gerçek- j 
leşme oranının yüksek olması için tedbir alınmasını 
öneririz. I 

Bu Genel Müdürlük planda ve programlarında ş 
öngörülen Devlet yatırımlarının gerçekleştirilmesini 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, hizmet s 
gören 2 840 adet personel ve işçi statüsünde çalışan J 
4 868 adet personel ile yürütmektedir. Bu kadar per- ! 
sonel ile, neden yatırımlar aksıyor akıl ermez, fakat ) 
herhalde gerçekleştirme yüzdelerinin düşüklüğünde | 
personel tatminsizliği, proje hazırlamalarının zam a- i 
nında bitmemesi, ihale dosyalarının zamanında hazır- j 
lanmaması, birim fiyat gecikmelerinin, ihale işlemle- j 
rinde Sayıştay vizesi muamelelerinin sebep olduğu j 
söylenebilir. 

ihale işlerinin bu nedenlerle geri kalmış olması iş j 
sezonunun çok kısa olduğu bölgelerde örneğin, Erzu
rum gibi genellikle Doğu Anadolu veya dağlık yüksek j 
yerlerdeki yatırımların gerçekleşme yüzdelerinin dil- j 
şük olması veya yatırım yapılamaması sonucunu do- j 
ğurmaktadır. j 

Şimdi de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ya : j 
pılan yatırımların geri kalmış yörelere giden kısmini I 
ve parasal oranını inceleyelim. ] 

1975 yılı Yatınm Programına göre, Adıyaman'a 
21 milyon, Ağrı'ya 25 milyon, Artvin'e 7 milyon 874 
bin, Bingöl'e 22 milyon, Bitlis'e 38 milyon, Diyarba
kır'a 43 milyon, Elâzığ'a 4S milyon, Erzincan'a 17 j 
milyon, Erzurum'a 93 milyon, Gaziantep'e 49 milyon, i 
Gümüşhane'ye 27 milyon, Hakkâri'ye 31 milyon, i 
Kars'a 46 milyon, Malatya'ya 32 milyon. Kahraman 
Maraş'a 39 milyon, Mardin'e 45 milyon, Muş'a 18 j 
milyon, Siirt'e 37 milyon, Sivas'a 50 milyon, Tunce
li'ye 18 milyon, Urfa'ya 70 milyon, Van'a 43 mil- j 
yon, ki toplam 821 095 000 TL. olup. bu miktar 3 975 j 
yılı için verilen 3 538 658 000 TL. lık yatırını öde- 1 
neğinin yüzde 20'si olmaktadır. 

Kaldı ki, bu ödeneklerle yapılan yatırımların yıl j 
içinde gerçekleşme oranları, yukarıda da söylediği- J 
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nıiz nedenlerden dolayı- yüzde 30-'u bile bulmamıştır 
yani bu Doğu illerinde. Oysa, bu Bakanlığın bu ku
ruluşunun 1975 yılında tüm yatırım gerçekleştirme 
yüzdesi yüzde 62'dir. Tabiatıyle bu rakam batı ille
rinde yüzde 90-100 civarında olan rakam sebebiyle 
bu orana varmıştır. 

Hem yukarıdaki ödenek miktarlarını hem de yüz
de 30'u geçmeyen gerçekleştirme oranlarını, geri kal
mış illerimizin geri kalmışlıktan kurtarmak ve batı 
illeri düzeyine ulaştırmak, kısacası dengeli bir kalkın
mayı sağlayabilmek için yetersiz gördüğümüzü belirt
mek isterim. Eğer, 1976 yatırım bütçesi de böyle bir 
yüzde ile saptanmışsa ve gerçekleşmesi de bu oranda 
olacaksa, parti olarak bu durumu kınadığımızı ilan 
ediyoruz. Geri kalmış yörelerin problemlerine doğru 
teşhislerle çare bulunmalıdır. 

Demiryolları, Limanlar ve i-fava Meydanları İn
şaat Genel Müdürlüğü : 

Bu program dahilinde Bakanlık ödenek bütçesin
den para almak suretiyle ulaştırma yapıları, inşaat 
yapım ve bakım ve onarım işleri programında 507 
memur, 1 485 işçi ve 122 sözleşmeli olmak üzere top
lam 2 114 personel çalışmaktadır. 

Memleket gerçeklerimiz artık demiryolu, denizyo
lu ve hava yolu kitle ulaşımına önem vermemizi ge
rektirmektedir. Bilhassa demir ve denizyolu kitle 
ulaşımı maliyetlerinin düşük olması ve taşımacılığı
mızı dışa bağımlılıktan kurtarmak bakımından önem 
kazanmıştır. Karayolu yapılmasın diye tabiî kimsenin 
aklından geçmez; ancak demiryolu şebekemizin ye
terli hale getirilmesi de şarttır. Yüksek sürat ve eko
nomik maliyet unsurlarına sahip değiliz. 

Karayollarını, demiryollarını deniz ve hava yol
larını birbirini tamamlayacak ve destekleyecek şe
kilde planlamalıyız. 

1953'te taşımanın r/c 32'sı karayolları ile yapılır
ken, 1970'te % 74 oranına çıkmıştır. Demiryolu ve 
Denizyolu gibi taşımacılık ihmal edilmiştir. Bu du
rum millî kaynaklar yönünden zararlı olmuştur. Bu
gün petroîda ödediğimiz 1 milyara yakm dolar böyle
sine bilim dışı bir ulaşım politikası izlememizin so
nucudur. Bu bakımdan kitle ulaşımına önem verme
liyiz. Petrol bunalımı da bunu gerektirmektedir. Pet
rol rezervleri de 60 - 70 sene sonra bitecektir. Özet 
olarak hava, deniz, demir ve karayolu dörtlü ulaşım 
sistemini birbirine koordineîi ve dengeli surette tut
malıdır. 

a) Demiryolu inşaatları için : 1975 yılında ve
rilen 326 528 000 TL. lık ödeneğin 200 milyon TL. 
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sı sarf edilmiştir ki, gerçekleşme % 61'dir. Sayın yet
kililerin bu düşük gerçekleşme yüzdeleri üzerine 
eğilmelerini önemle belirtiriz. 

Ulaştırma yüksek ihtisas komisyonunda öngörü
len tedbirler gözönüne alınarak Devlet Planlama Teş
kilâtına sunulan raporların Bakanca ve Hükümetçe 
de ağırlıklarının konularak aynen gerçekleştirilmesi
ne çalışılmasını biz de gerekli görmekteyiz. Çağımız 
artık yükte de yolcuda da kitle ulaşımcılığını gerek
li kılmaktadır. 

Sözü tekrar buraya getirmişken, bir hususa.daha 
dokunacağım: Diyeceksiniz ki, siz neden Erzurum'a 
bedava olduğu halde tren ile gitmiyorsunuz? Çağı
mızda zaman da önemli olmuştur. Bu nedenle De
miryollarında sürat de önem kazanmıştır. Bunu gö
ren demiryolu yapımcıları Arifiye - Sincan (Elektrik
li) demiryolu çift hattı projesinin yapımı suretiyle, 
istanbul - Ankara demiryolu hattını 117 Km. kısalta
rak ve yüksek süratli elektrik trenleri iie bu mesafe
nin 5,5 saatte katedilebileceğini hesaplıyorlar ve dü
şünebiliyorlar. Tebrik ederim. 

Ankara - Erzurum arası otobüsle 15 - 18 saat 
olup, demiryolu ile 24 - 25 saattir. Şayet «Yerköy -
Yozgat - Yıldızeli arası demiryolu da yapılır ve 
elektrikli tren konursa, bu mesafede şu kadar Km. 
kısalır, ve 8,8 saat daha az zamanda gidilir ki, artık 
ben de ve hiç kimse de Erzurum'a gitmek için oto
büse binmeyiz. Erzurum'a oto ekspres yolu yapılma
sını ise, düşünen yok. 

Bakanlık demiryol yapımcılaının İstanbul'a ka
vuşmaktaki, aceleleri yanında Erzurum'a da kavuş
makta acelelik arzuları olursa memnun oluruz. Bu 
sayede Kars'ı Erzurum'u, Erzincan'ı Sivas'ı ve hatta 
Güney Doğu illerini Ankara'ya yakınlaştırmış ola
caklardır. 

Bizantinizm 1453'te Fatih'le. 1923'te Atatürk'le 
yıkılmıştır. Sanıyordum. 

b) Kıyı tesislerimiz : Kıyı tesislerimizin eksiklik
leri bizi deniz taşımacılığından örneğin : Trabzon' 
dan Artvin'den Ankara'ya gelirken, sahilden yapılan 
karayolu taşımacılığına itmektedir. Onun için uyum
lu bir ulaştırmanın gerektireceği liman, iskele ve de
polama tesislerine önem verilmelidir. 

Ancak bu yatırımların yapılmasında bile, gerçek
leşme yüzdelerinin yükseltilmesine eğinilmelidir. 1975 
yılı gerçekleştirme yüzdesi 71'dir. 

c) Hava meydanları inşaat işlerine gelince : 
Yurdumuz, Avrupa ile Asya ve Orta Doğu mem

leketleri arasında hava trafiği yönünden önemli bir 
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ı transit merkezi olduğuna göre, halihazır hava mey-
I danlarının uluslararası hava ulaşımına da tam anla-
I mıyle yeterli hale getirilmesi gereklidir. Gerçekleşme 
| yüzdesi bu idarede de düşük ve c/c 58,3'tür. Akar

yakıt ve doğal gaz boru hatları yapımı ve akarya-
I kıtların bu sistemle nakli çağımızın gereksinmelerine 
I cevap verebileceği gibi, bu çok hacimli nakliyelerin 

kitle ulaşım araçîarıyle de yapılmasındaki ekonomik 
olmayan nedeniyle gerekliliği meydandadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
Bu genel müdürlük Bayındırlık Bakanlığına bağ

lı katma bütçeli bir kuruluştur. Görevi memleketi
mizde yapılması zorunlu olan karayollarının ve bun-

j 1ar izerindeki köprülerin, sanat yapılarının, karayol
ları İle ilgili her türlü tesislerin yapım,'bakım ve ona
rımlarını yapmaktır. 

Yolların her mevsimde emniyetle geçişe açık bu
lundurulmasını, gerekli trafik işaretlerinin konularak 
trafiğin düzenlenmesini ve kontrol edilmesini sağla
maktır. Bugün 59 279 Km. uzunlukta olan karayolu 
ağımızın 2 208 Km. si geçit vermez durumda olup, 

I geri kalan 57 071 Km. yol bakım altındadır ve yaz 
I kış geçite açık tutulmasına çalışılan yol uzunluğu 

45 301 Km. yi bulmaktadır. 
1 Buna rağmen karayolları şebekemiz yeterli de

ğildir. Komşu ve Avrupa ülkelerindeki Km. kareye 
I düşen yol uzunlukları ile karşılaştırırsak, yol şebeke

mizin ne kadar az olduğunu görürüz, çağın gerisin
de kaldığımızı anlarız. 

Bu arada ilâve edeyim: Türkiye'de hesaplanmış 
olan kilometrekareye düşen yol, bölgeler arasında 
da büyük bir dengesizlik göstermektedir. Eğer Batı 

I Anadolu'da 150 metre ise Doğu Anadolu'da belki 30 
metredir, vasatisi her halde 80 metredir. Yani, Doğu 

I ve Güneydoğu Anadolu'da çağın çok çok daha geri-
I sindeyiz. 

Ancak, yol yapımından dengesiz bir yol yapım 
programım da kabul etmiyoruz. İki nokta arasında 
ikinci bir güzergâhtan yol yapmadan önce, hiç yolu 
olmayan yerlere yol yapımına öncelik vermeliyiz. 

I Geri kalmış yörelerin yol, gereksinmelerini de önem
le ele almalıyız. Çünkü yol, bir ulaşım aracı olmak
tan başka, sosyal bir yapıdır da. 

Son zamanlarda karayolu ulaşımının tüketimin 
yoğunlaştığı merkezlere doğru yönlendirme uygula
ması artmıştır ve öyle bir düzeye gelinmiştir ki, ula
şım bu gibi merkezlerin etrafında yoğunlaştığı halde 
bile, artık ulaşım yapılamaz hale düşülmüştür. Bu 

I kent merkezlerinde, park yeri bulunamaz durum hâ-
I sil olmuştur. Bu nedenle karayolu ulaşımında da şe-
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rit artırmak yerine kitle taşımacılığına öncelik ver
mek gereklidir. Tek kişiye ait otoların kent merkez
lerine girmeleri yasak edilmelidir. 

Karayolu taşımacılığında kitle yük ve yolcu taşı
macılığına geçişimizi geciktirdiğimiz sürece millî ge
lirden zararımız büyük olacaktır. Çünkü, petrol tü
ketimimiz giderek artacaktır. Petrol tüketimimiz 1960' 
da toplam enerji tüketimimizin % 14,6 iken, 1974'te 
•c/c 29'a ulaşmıştır. Eğer bugünkü çarpık ulaşım ter
cihi sürdürülüıse, 1980'lerde % 55 - 60'a yükselecek
tir. 1974'te 10,5 milyon ton olan petrol tüketimimiz 
1980'lerde 25 milyon tona yükselecektir. Karayolu 
yapımından sorumlu olan kuruluşlar arasında karı
şımlı görev girişimi vardır. YSE ve Orman Bakanlığı 
da yol yapmakta ve güzergâh tespitleri özdeş olma
maktadır. Bu durum, Hükümetçe disiplin altına alın
malıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü yol mevzu
unda otorite haline getirilmelidir. Plan disiplinine 
girmemiz gerekmektedir. Programa alınan yollardan 
yapılmayanlar olduğu gibi, program dışı yapılan yol
lar da vardır. 

Bu genel müdürlüğe 1976 malî yılında yapacağı 
hizmetler için, 8 702 480 000 TL. verilmiştir. Bütçe 
Komisyonundaki değişikliği şimdilik nazarı itibara 
almamanızı istirham ediyorum. Bunun 1 438 457 000 
TL.'sı cari harcamalar için 7 245 023 000 TL.'sı ya
tırım harcamaları içindir. Genel Müdürlük bütçesinin 
1975'e göre artışı % 45'dir. 

Acaba, bu sayede karayolları devam eden işler
le uğraşmayıp sadece bakım idamesiyle yetinmeyip 
yeni yatırımlara gidecek midir? Elimizde program ol
madığından bunu eleştiremiyoruz. Cari harcamaları 
gözden geçirirsek 1976 yılında cari harcamalarda ar
tış hemen hemen yoktur. 

Genel Müdürlükte 3 bin teknik personel ile birlik
te 40 bin personel var. Bu yıl toplusözleşme yılıdır. 
Umarız ki, cari harcamalara ayrılan ödenek yetmeyin
ce gerekli para için yatırıma ayrılan ödeneklere el 
atılmış olmasın. Zaten inşaat maliyetleri de şimdiden 
'% 30 artış göstereceğe benzer. Acaba bu bütçe ihti
yaçlara yetecek midir? Endişesindeyiz. 

Genel Müdürlük elinde 1960 rayiçlerine göre, 92 
milyon dolar değerinde makine parkı bulunduğu ve 
bunun büyük bir bölümünün kredilerle temin edil
miş olduğu, bu makine parkının 60 milyon dolarlık 
kısmının ekonomik ömürlerini doldurmuş bulunduğu 
cihetle çok acı gerçekler dile getirilmiştir. 

Makine parkının biran evvel yenilenmesi gerek
lidir. Son zamanlarda karayollarının yeni yatırımlara 
gidemeyip devam eden işlerle uğraşmasının nedenleri. 
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I ödeneklerinin yeterli olmayışı yanında karayoiların-
I da cari masrafların çok yükselmiş olması, yapım 
I dişi araba alımına hız verilmiş olması, teknik perso-
' nelln ücret bakımından tatmin edilmemiş olması gibi, 
I nedenler sayılabilir. 

1960'larda merkez ve 16 bölgede 20 - 24 bin per
sonel var iken, 1970'e kadar bu adet 40 - 45 bine çık
mıştır. Bu rakamları yıllara göre sayın Bakanımız 
bize verirlerse, dışardan edindiğimiz bilgilerimizi dü
zeltiriz. 

İşte bu sebepledir ki, karayolları tam kapasite ile 
çalışamıyordu. Kapasiteli çalıştırmak için, yenilenecek 
makineleri, iş makinesine önem verecek tercihe yönel
melidir. 

Hâlâ karayoliarımız teknolojisinde, yabancı tekno
lojinin büyük yeri vardır. Haîbu ki, bazı düzenleme
lerle ve yeni tesisler kurarak makine araç ve diğer 
malzemeyi önemli ölçüde yurt içinden karşılamak 
olanağı vardır. 

Halbuki, Bütçe Kanun tasarısında makine yeni
lemesi için temin edilen veya edilecek olan dış kredi 
ihtiyaçları 'ile, uğraşıldığı ve ne kadar kredinin temin 
edildiği uğraşılarından bahsedilmektedir. 

Bugün için dahi, böyle ise de ulaşım araçları ya 
pımında da ulusal kuruluşlara yönelmemizi öneriyo
ruz. Karayollarındaki personel fazlalıklarını yeni 
imalâthanelerde çalıştırmanın yolunu düşünmeliyiz. 
Bunları atıl kapasite olarak oturtmakta devam ede-

| meyiz. Örneğin, dozer ve büyük makine operatörleri
nin mideleri düşüyor. Veya başka nedenlerle 8 - 1 0 
sene sonra ayni işte çalışamaz oluyorlar. Bunları bu 
gibi atölyelerde çalıştrımak mümkündür. Bu işe yö
nelince oturan veya boş gezen personeli gözler görür 
sanıyoruz. 

Amerika amborgosundan sonra, Genel Müdürlük 
yetkililerinin artık uyanmış olmasını arzu ederiz. 
Dolarlar, krediler, temin etmek kısa vadeli tedbirler
dir. Bazan temin edilse de istediğimizi alamayabi-
liriz. 

1958'lerde greyder uç bıçağından olsun imalâta 
başlayalım savımıza Amerika'dan 90 dolara alıyo
ruz. Biz yapsak 150 dolara mal ederiz. Diyen ve zih
niyette olan Genel Müdürlük yetkili ve etkili maki
necileri karşı çıkmamış olsa idiler, bugün dozer, grey
der kompresör, kamyon, pikap gibi gereksinen araç
larımızı herhalde yapmakta idiniz. Dolar kredi te
min etmek peşinde koşmazdınız. Umarız ki, 100 bin 
traktör tank, uçak yapmak atılımının hiç olmazsa 

! zihniyet sahibi olan Sayın Bakan 1958'lerin atılım 
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ve savlarının ve savunucularının da özellikle sahibi 
çıkacaktır. 

Ne Amerika, ne Rus ne de Alman iane gücüne 
ilelebet umut bağlayamayız. Kendi makinelerimizi 
kendimiz yapmalıyız. 

BİL- de karayoîîarımızın ihtiyacı olan makinelerin 
çeşitleri üzerinde durmak gereklidir. Bu konuda 
sözü uzatmamak için Bütçe Kanun tasarısının son 
sayfasındaki makine çeşitlerini bir kere gözden ge
çirmek yeten Kısacası karayolları makine parkını 
bir makine fuarı veya panayırı manzarasından kur
tarmak gerekmektedir. 

Memleketimizde 1950 yılında 32 bin 564 adet olan 
motorlu taşıt sayısı 1970 yılında 311 bin 41 2ye ulaş
mıştır. Geri kalmışlıktan kurtulma çabasında olan 
memleketimizde üretim ekonomisine yönelmek ge
rekirken, yanlış bir tercih olarak ulaşım politikamız
da da tüketim ekonomisine yönelince ulaşım tüke
timin yoğunlaştığı merkezlere yönelmiştir. 

Bunun sonucu olarak bugün ulaşım merkezleri
nin yoğunlaştığı yerlerde bile ulaşım yapılamaz du
ruma düşülmüştür. Yapılan yollar hızla artan trafik 
karşısında kısa zamanda yetersiz hale gelmekte ve 
karayolu ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ge
reksinmeye göre, hem standartları yüksek yolların 
yapılması gerekmekte hem de yolların fiziki standart
larının yükseltilmesi gerekmektedir. Bütçeden ayrı
lan ödenekler ise, bu gereksinmeleri karşılayacak öl
çüde olmamaktadır. 

Fakat trafik kazalarını önleme bakımından ge
rekli standart ve fizikî standart yükseltme işlerini 
yapmakta gereklidir. Genel Müdürlük yeni yol yapı
mını ihmal edemez. Ancak, gerek genişlik, yatay ve 
düşey kurp tashihleri, eğimler ve görüş uzaklıkları
nı düzeltmek ve gerekse yüzey kaplamalarını değiş
tirmek suretiyle birçok işlemlerle trafik kazalarının 
önüne geçebilir, yollarda seyrederken, tozdan ötürü 
birçok trafik kazasının olduğunu birçoklarınız gör-
müşsünüzdür. Hele geri kalmış yörelerde küçük 
standartlı yollarda trafik az olsa da trafik işaretlerini 
hiçbir suretle ihmal etmemek gerekmektedir. Yol 
kavşakları da düzenlenmelidir. Demiryolu ve önemli 
yol kesişmeleri behemahal ait - üst geçitlerle halle
dilmelidir. 

Trafik kazaları nedenleri üzerinde duru!malı, 
bunu azaltma çareleri aranmalıdır. Herhalde yeni bir 
Trafik Kanunu da gereklidir. Şoför ehliyetlerini para 
ile alınır şeklini önlemek için Hükümet etkin bir ted

bir düşünmelidir. Acaba birkaç ilde şoförlük okulla
rı açarak bunu öğretime tabi tutarak ehliyet edinme 
işini kazanç konusu olmaktan kurtaramaz mıyız? 

5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesi gereğince geçici ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin her çeşit gelirleri ayni mahiyetteki, 
yol, köprü ve tünellerin yapımı, bakımı, onarımı ve iş
letmesinde kullanılabilecektir. Bundan başka TİR kam
yonları için, düşünülen geçiş ücretinde karayolları ya
pımında yeni bir kaynak ve yeni bir ödenek olması 
nedeniyle yeni bir hız kaynağı olması bakımından 
bizleri de sevindirmiştir. 

Paralı yol sistemini geri kalmış yörelere de fay
dası olması temennisiyle biz de savunuyoruz. An
cak, bugün tüketim ekonomisine göre ayarlanmış bir 
ulaşım politikasının ulaşım yapılarını tüketimin yo
ğunlaştığı merkezle yöresinde, yani yine büyük kent
ler etrafı ve arasında bir fasit daire içinde döndürüp 
duracağmada endişe etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, şu anda yarım 
saatlik süreniz bitti. 15 dakika daha ikinci bir söz 
hakkınız var. Ona da devam ediyor musunuz efen
dim?. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT
OĞLU (Devamla) — Eğer bir itiraz yoksa devarn ede
yim. 

BAŞKAN — Usulen bir sakınca yok. Çünkü grup
ları adına söz isteyen sayın üye yok. Şu andan itiba
ren i5 dakikalık sürenizi kullanıyorsunuz. Buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT
OĞLU (Devamla) — Memleketimizin birçok yörele
ri daha Ankara - Çubuk arası yol standardında bir 
yolun özlemi içindedir. Hakkâri'nin köyünden değil il
çesindeki vatandaşın kağnı arabasıyle üç günde/iline 
kavuşamazken, Zap suyunda hâlâ telesiyej biçimli sa
lıncak kutularında bir kıyıdan diğerine geçmeye çaba
larken, geçiş ücreti ödenekleriyle «Ekspres oto yol» 
yapıyorum düşüncesiyle İstanbul'dan Ankara'ya Ka-
dillâk arabalarla 180 Km. süratle ulaşılsın, diye ula
şım yutturmacasına kandığımızı sanmayınız. Böyle 
yuttu;maçalardan karayolu entelîektüeli de, Hükü
met masalarını işgal edenlerle artık vazgeçmelidirler. 

Keban barajıda bu yutturmaca esprisi içinde ya
pıldı. Batıda yapılan 20 barajdan 25 senede hangi 
Doğu iline enterkonekte sistem geliştirildi. Sıra Ke
ban yapılmaya başlayınca enterkonekte sistem lâf
ları her gün işlenmeye başladı. Her vatandaşın zih
nine sindirilmeye çalışıldı. 
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Yol bakım hizmetleri son senelerde bir vurdum
duymaz devresine girdiğinden eski bir karayolcu ola
rak üzüntü duymaktayım. O eski görev aşkı neden 
kayboldu? 

Şimdi de karayollarının sayın yatırım programı
nı düzenleyenlerine bir serzenişimi dile getireceğim. 
Bu serzenişimi somut delillere yaslandırmak için 1973 
yılında yol yapım programlarının bölgelere göre da
ğılımına ve verilen ödeneklerine bir göz atmalarını 
istirham edeceğim. Sizlere listeler olarak da dağıt
mış bulunuyorum. Özet olarak söylemek gerekirse, 
1973 yılı karayolları bütçe toplamı 2 milyar 
880 449 733 TL. olduğu halde bunun Doğu ve Güney 
Doğudaki 23 ili kapsayan 8, 9, 10, 11, 12, 16, ncı böl
gelere verilen miktarı 327 milyon 792 bin TL.'dır. Geri 
kalan 44 ile ise yukarıdaki yekûn paranın % 77'si 
verilmiştir. 23 ile düşen para c/c 23'tür. Bu ödenek 
miktarının ancak karayollarının Doğuda gerçekleş
tirebildiği yüzdesi ise, r r 30 oranı gözönüne alınırsa, 
ancak 3/1 harcanabilmiş denmektir. Bu şekilde öde
neklerle veya harcamalarla gerice yöreler kalkındı-
rılamaz. Bölgeden bahsettikse de bölgecilik yapmak 
niyetimizde yoktur. Anayasa var, Anayasanın emir
leri var. Bilimselliğin gerçekçiliğin tanımladığı geri 
kalmışlık var, gerice yöreler var. 

Ve sonra, bölgesel dengesizliği kaldıracak şekil
de bütçe ve programların düzenlenmesi için Devlet 
Planlama Teşkilâtının kanunlarında da emirler var. 
Bunları hatırlatmak istiyorum. 

1975 yatırım gerçekleştirmesi oran olarak % 27' 
dir. Belki ayni nedenlerle 1976 yılı Bütçesinin prog-
ramıda bu_gibi eleştiriler ve kıyasiamalar yapmaklı-
ğımızı önlemek için, bizlerden esirgenmiştir. 

Şayet 1976 bütçe ödenekleri de böyle ise, geri kal
mış yörenin değil parlamenteri, bir sade vatandaşı 
olarak bu bütçeyide protesto ediyorum. Sayın Bakan 
sizi de şimdiden kınıyorum. 

Sayın bütçeciler, program bütçeleri, plancılar bu 
zihniyetten vazgeçiniz lütfen. 

Şimdi de bazı önerilerime geçiyorum. 

Yatırımların realize edilebilmesinde ilk aşama hiç 
şüphesiz projelerin zamanında yapılmasıdır. 

Bakanlıkça hazırlanan yıllık rayiç ve birim fiyat
lar en geç, Ocak ayı sonuna kadar yayınlanmalı ve 
ihalelerin erken yapılması sağlanmalıdır. 

Bugün üzerinde durulması gereken en önemli konu 
yatırımların, ortalama gerçekleşme oranının giderek 
düşmesi nedenleridir. 
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Kanımızca fiyatların devamlı olarak yükselmesi 
bir yıldan fazla süreli ihalelerde müteahhitleri ihale 
yılının düşük fiyatları ile, iş yapma durumunda bırak
makta ve bu yüzden işler sürüncemede kalmaktadır. 
Acaba, her yıl yapılan işin bedeli o yılın fiyatları 
ile, ödenemez mi? 

Ucuz olduğu için yapılamayan işlerin devlete 
maliyeti pahalı; fakat zamanında yapılabilmiş işle-
rinkinden çok daha yüksek olduğu unutulmamalı
dır. 

Müteahhitlik mesleğinin sağlıklı bir biçimde geliş
mesi ve kamu yararına örgütlenmesi için, gerekli 
yasa değişikliklerine yardımcı olunmalı ve idare mü
teahhit ilişkilerini düzenleyen tip sözleşme ve şart
namelerde tek yönlü işleyen hükümler değiştirilme
lidir. 

Karne ve iştirak belgesi verilirken, çok titiz dav-
ranılmalıdır. Artık her parası olan, müteahhit olma
malıdır. Müteahhit sicilleri de sağlıklı bir tarzda 
tutulmalıdır. 

Teknik elemanların okuldan sonra, hizmet için 
eğilimlerine (Staj) - kurs şeklinde) aralıksız devam 
olunmalı ve bu eğitim bölge ve müdürlük düzeyine 
kadar indirilmelidir. 

İnşaat işlerinde yeni tip makinelerin kullan "/ması 
ve modern inşaat tekniği oluşturulmasına önem ve
rilmelidir. Özellikle hava alanı inşaatlarında görülen 
bu ihtiyaç giderilmelidir. 

En küçük onarım konularının bile, önemli proje
ler gibi, Devlet Planlama Teşkilâtının görüşüne ve 
Yüksek Planlama Kurulunun raporuna dayanarak 
Bakanlar Kurulu kararına bağlanmasını öngörmüş 
olan işlemlerde zaman kayıplarına ve işlerin aksama
sına neden olmaktadır. Bu nedenle uygulama karar
namesinin hükmü bir alt limit konarak yumuşatma 
ve idarelere esneklik getirmelidir. 

Maliye ve Sayıştay vizesi özellikle dış alımlarla 
ilgili ihalelerin Maliye Bakanlığında incelenmesi ve 
taşrada keşif bedeli 500 bin TL.'yi aşan ihalelerin 
Sayıştay vizesine tabi tutulması çok zaman almakta 
ve ihalelere uzun süre başlanamamasmı ve dolayısiy-
le işlerin süre içinde bitirilememesine neden olmak
tadır. Ayrılan ödeneklerle yatırımları zamanında 
gerçekleştirecek hizmete sunmak için çırpınan teknik 
kadrolar yanında malî kontrolla görevli kuruluşlar 
ödeneklerin geç kullanılması veya hiç kullanamama
sında fayda umar bir görünüm içinde bulunmama
lıdır. 

Malî kontrol lüzumsuzdur demiyoruz; fakat bu 
derece gölgesi de ihsan değildir. 
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Bir maliyecinin bir selâhiyeti saptanmıştır; ama 
acaba mesuliyeti nedir? Hiç. Devlete, memlekete za
rarı da doğuyor. En iyisi ihale makamına bir ölçüde 
hem selâhiyet hem de mesuliyeti yüklemelidir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması ve gerçekleş
tirilmesinde teknik personel sorunu dar bağaz olma 
durumunu devam ettirmektedir. Bu sorunun gerçekçi 
bir çözüme vardırılması için ciddî uğraşılara devam 
olunmalıdır. 

Bakanlıkta b'ir süredir başlatılan idarî reform ve 
re organizasyon çalışmalarına ciddiyetle devam olun
malıdır. Örneğin 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Ka
nunu İstimlâk Kanununun karayolları ile ilgili bazı 
maddeleri v.s. gibi. Projelerin tipleştirilmesi bina in
şaatlarında subasman üzerindeki kalan kısımlarının 
kesin hesaplarının daha önceden kesin olarak yapıl
masının âdet haline getirilmesi tedbirlerinin alınması 
ihtisaslaşmaya yönelik bir bölüm yaratılması, rutin 
işlerde teknik güç israfının önlenmesi çarelerinin 
aranması da uygulanacak yöntemler arasında olma
lıdır. 

Netice olarak; 
Bayındırlık Bakanlığının 2 734 871 000 TL. ve 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne diğer Bakanlık ve 
idarî ünitelerden aktarılan.3 938 161 000 TL.'sı ile 
Karayollarının Bütçe ve Plan Komisyonunda düzen
lenmeden önceki 8 702 480 000 TL.'sı olmak üzere 
toplam 15 375 512 000 TL.'sı olan ödeneklerini fazla 
bulmuyoruz. Memleketimizin gereksinmeleri ve bil
hassa yukarıda da örneğini verdiğim gibi, geri kal
mış yörelerin gereksinmeleri karşılanmış olmayacak
tır. Hâlâ çağın gerisinde gitmekte devam edeceğiz. 

Buna rağmen bu miktar yatırımın gerektirdiği fi
zikî yatırımlar gerçekleştirebilirse ve bilhassa geri 
kalmış yörelerde gerçekleştirme yüzdeleri yüksek tu
tulabilirse, yine de bir ferahlık getireceği düşünce
siyle bu bütçenin, memleketimize, Milletimize ve sa
yın Bakanlığın ve Karayolları Genel Müdürlüğünün, 
sayın, sevgili arkadaşlarıma uğurlu olması dileğiyle 
saygılarımı sunar, hepinizi tekrar saygıyle selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına ikinci söz hakkı kul

lanılacak mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; gruplar adına görüşmeler bitmiş
tir. Şimdi sizlere, şahısları adına söz isteyen sayın 
üyeleri takdim ediyorum. 

Sayın İsmail İlhan... Buradalar, Sayın Hamdi 
Özer... Yoklar. Sayın Alâeddin Yümaztürk... Bura

dalar. Sayın Ahmet Karayiğit... Yoklar. Sayın Selâ-
hadd'in Babüroğlu... Buradalar. Sayın Ali Oğuz... Yok
lar. Sayın Sırrı Turanlı... Buradalar. Sayın Ahmet 
Nusret Tuna... Buradalar. 

Sekiz arkadaşımızdan beş arkadaşımız burada
dır, bunun için de lehte, aleyhte, üzerinde diye bir 
sıralama yapmıyoruz ve ilk söz hakkını isteyen Saym 
İsmail İlhan'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Grup temsilcileri Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde partilerinin görüşlerini dile getirdiler. Ba
ğımsız bir üye olarak ben de bana tanınan 10 daki
kalık süre içinde bazı konulara değineceğim. Sözle
rime başlamadan evvel Bayındırlık Bakanlığı men
suplarını huzurlarınızda saygı ve hürmetle selâmla
rım. 

Bayındırlık Bakanlığı denince çoğumuzun aklına 
Karayolları Genel Müdürlüğü gelir. Bunun sebebi 
gayet açıktır. Karayolları Genel Müdürlüğü yurt 
çapındaki hizmetleriyle kendisini herkese kabul et
tirmiş ve zamanında ayinesi iştir kişinin, kabilinde 
reklâmını yapmış, kendisini tanıtmıştır. Halbuki, Ba
yındırlık Bakanlığının görevi sadece karayollarını 
yapmak değildir. Bunun yanında bütün demiryolları, 
limanları, hava meydanları, kıyı tesisleri, Devlete ve 
kamu hizmetlerine ait yapı ve buna benzer daha 
birçok inşaat işlerini yapar ve yaptırır. Ancak, bu iş
lerden köylü ve kentli vatandaşı en çok ilgilendiren 
hiç şüphe yok ki, Karayollarıdır. Bu sebeple ben de 
daha çok bu konuda bir kaç noktaya değineceğim. 

Personel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
Karayollarında çalışan daha çok kalifiye personel 
başka cazip yerlere kaymıştır. Bu, giderilmesi çok 
zor ve zamana bağlı bir kayıp olmuştur. Bakanlığın 
bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerekir. Tek
nik personelin madden ve manen tatmini şarttır. Baş
ka türlü onlardan iş istememiz mümkün değildir. 
Parlamenterler olarak biz Sayın Bakana bu konuda 
yardımcı olacağımız şüphesizdir. 

Ayrıca, makine parkı çok yetersizdir. Özellikle 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da bu yörelere ba
kanlığın daha fazla önem vereceklerinden eminim. 
Doğu'da bazı Devlet yolları var ki; kış boyunca ka
palı kalır. Yolun etrafındaki köylüler hastalarını kı
zakla ancak vasıtaların geçtiği yerlere ulaştırabilirler. 
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Bu yolların mümkün mertebe kış boyunca açık tutul
ması için kış programına alınmasını önemle rica ede
rini. 

Sayın senatörler; 
Geçen yıl da yine Muş'un yol sorununu bu yüce 

kürsüden huzurunuzda dile getirmiştim; ancak, şunu 
belirtmek isterim ki, aradan bir yıl geçmesine rağ
men 1975 yılında il yolları bakımından Muş'ta pek 
göze çarpan bir çalışına olmamıştır. Halbuki, Muş 
yoi bakımından Türkiye'nin en geri kalmış illerinden 
biridir. 

Şimdi, Muş'un yollarından bahsediyorum : 
Efendim, Muş'u Güneye bağlayan, Diyarbakır 

tarafına bağlayan Muş - Kızılağaç - Kulp yoludur. 
Muş'u Kuzey'e bağlayan Hınıs yoludur. Yalnız, Hı
nıs yolu 7C - 80 kilometrelik bir kavis çizerek Erzu
rum'a ulaşır. 

Şimdi önereceğim yollar bu yollan daha çok kı
saltacak olan yollardır. 

Muş - Varto - Erzurum yolu. Bu yol, Varto. Kar
lıova üzerinden Erzuruma bağlanacak olursa 254 ki
lometrelik Muş - Erzurum yolunun 60 - 70 kilometre 
kısalacağını düşünürken memleketin ekonomisi bakı
mından, vatandaşın Erzurum'a gidip gelmesi bakı
mından ne kadar önemli bir husus olduğu kendiliğin
den anlaşılır. Ben teknik bir insan değilim; fakat ba
na verilen malumata göre bu mümkün. Senelerden 
beri heyelan sebebiyle yol güzergâhının değişeceği 
söylenmekte ise de bugüne kadar bu hususta her
hangi bir çalışma yapılamamıştır. 

Bu yol için geçen yıl İmar - İskân Bakanlığı ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü bir protokol hazırla
n ış ve 40 - 50 milyon lira bu yola tahsis edilmişti. 
Acaba bu protokol gereği yerine getirilmiş midir? 
Çalışmaların ne safhada olduğunu bilemiyorum. 
Muş - Varto yolunun asfaltlanması hususunda saym 
bakanla makamlarında görüşmüştük. Bu konuda yar
dımcı olacaklarına dair söz vermişlerdi. Bu hususta 
kendilerine Muş halkının şükranlarını sunmaktan 
sonsuz zevk duymaktayım. 

Abdurrahmanpaşa - Bulanık yolu : Karayolların
da bu Abdurrahmanpaşa - Patnos yolu olarak ge
çer. Bu yol kışın kapanmaktadır. Yolun üzerindeki 
30 - 40 köyün halkı kış aylarında perişan olmakta. 
hastalan doktora götürememekte, komşu köylerden 
hayvan yemi temin eden köylüler yemi köylerine 
taşı yamadıkları için hayvanları telef olmaktadır. 1964 
yılında ele alınan, sözü edilen yol için bu yıl 15 mil

yon lira ayrılmış olduğunu sayın bakandan öğrenmiş 
bulunuyorum. Bu yolun inşaatına başlanıldığında 
1964 tarihinde Ay'a insan ayağı basmamıştı. Ay'a gi
dildi; fakat 12 yıl geçmesine rağmen bu yol hâlâ bit
medi. Edindiğim malumata göre 1978 - 1979'da bite-
cekhiş. Sayın Bakandan bu konuda ilgi ve alâkalarını 
bilhassa rica ederim. 

Bulanık ve Malazgirt ilçelerini Aktuzla üzerinden 
Erzurum'a bağlayan yolun yapılmamış olması sebe
biyle bu ilçelerin halkı Ağrı üzerinden Erzurum'a 
gitmek zorunda kalmaktadırlar. Ağrı üzerinden Er
zurum yolu ise çok uzak düşmektedir. Etüdü dahi 
yapılmamış olan bu konu üzerinde durmalarını sayın 
bakandan istirham ediyorum. 

Malazgirt - Ahlat yolu : Bu yol çalışmaları geçen 
yıl devam etmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ricam bir an evvel bu yolun bitmesi için yardımcı ol
malarıdır. 

Muş'u Diyarbakır'a bağlayacak olan Kızılağaç -
Kulp yolu : Muş'u Kulp üzerinden Diyarbakır'a bağ
layacak olan bu yol yeni ele alman il yollarındandır. 
Bu yol yapılmamış olduğu için Muş'tan Diyarbakır'a 
ya Bitlis, Siirt üzerinden, veya Bingöl, Elâzığ üzerin
den gidilebilmektedir. Her iki yol da çok uzak düş
mektedir. Bu yıîki Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde 
sözü edilen yol için para konmuştur. İnşallah en kısa 
zaman içinde bu yol yapılır da senelerden beri çeki
len sıkıntılardan vatandaş da kurtulmuş olur. 

Bir kaç kelime ile de uluslararası kara taşımacı
lığına yani TIR konusuna değineceğim. 

Eskiden Avrupalılar bildiğimiz gibi zengin Asya 
ülkeleri ile olan ticaretlerini Anadolu üzerinden ya
parlardı. Bu yol zamanın en işlek yoluydu. Ticaret 
konusunu da genellikle ziynet eşyası, ipek kumaş ve 
baharat teşkil ederdi. İstanbul'un Türkler tarafından 
alınması, Amerika'nın ve Ümit Burnu'nun keşfi, Dün-
ya'nın yuvarlak olduğunun ispatlanmasının içerisinde 
Hindistan ve Çin'e Batı'dan gidilebileceği anlaşıldı. 
Bu durumda Hıristiyan Dünyası Müslüman ülkele
rinden geçmeyen yolları tercih ettiler. Asırlardan beri 
önemini kaybetmiş olan bu yol şimdi yeniden eski
sinden daha fazla değer kazanmaktadır. Avhupa ülke
leriyle Irak, Suriye, İran, Yunanistan, Kuveyt, Suudî 
Arabistan, Pakistan ve Hindistan arasındaki kara ti
caretini sağlamada köprü başı durumunda olan ül
kemizden geçen TIR kamyonlarından âdil, benzer 
ülkelerin bu gibi vasıtalardan aldıkları kadar bir üc
retin alınması kadar tabiî ne olabilir? Türkiye hiç bir 
zaman küçük hesapların peşine düşen bir devlet olma-

82 — 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 , 1976 O : 2 

mıştır. Şimdiden sonra da olmayacaktır. Hele bu hesap 
Kıbrıs savaşı sırasında Türkiye'ye manen ve maddeten 
yardım etmeye hazır olduğunu bildiren kardeş İran 
ile ilgiliyse hiç üzerinde bile durulmaya gelmez; fa
kat konu İran'dan başka devletlerle de ilgilidir. Bu 
sebeple bundan 20 - 25 yıl evvel yayılmış olan yolla
rımız 20, 30 ve hatta 40 tonluk TIR kamyonlarını 
taşıyabilecek güçte değildir. Dört beş yıl içinde yur
dumuzdan geçen TIR kamyonlarının sayısında yedi 
sekiz misli bir artış olmuştur. Bu durum esasen yeterli 
olmayan karayollarımızın çabuk elden çıkmasına se
bebiyet vermektedir. 

1975 yılında 1 milyar 238 milyon lirayı Karayol
larımızın bakım ve onarımına verdiğimizi, 1976 yılın
da ise bakım ve onarım için 1 milyar 450 milyon 
lira gideceğini tahmin ettiğimizi söylersek TIR kam
yonlarından alınan geçiş ücreti konusunda ne kadar 
haklı olduğumuz anlaşılır. 

Bu sebeple bugünlerde tekrar başlayacağını öğren
diğimiz müzakerelerde bir ton yükten kilometre ba
şına alınacak geçiş ücretinin tespitinde her şeyden ev
vel millî menfaatlerimizi gözetirken gerçek dost ve 
komşularımızı incitmemeğe azamî dikkat ve itina 
göstermemiz gerekir; ancak zamanında Türkiye ile 
bu hususta anlaşma imzalamış olan ülkelere ait taşı
ma vasıtalarından anlaşma süreleri bitmeden ilâve 
bir ücretin alınmasının hukukî açıdan mümkün ola
mayacağını belirtmekte yarar görmekteyim; fakat şu 
veya bu şekilde tehdit ve baskılarla hiç bir kimse 
Türkiye'yi haklı ve doğru bildiği yoldan döndüre-
mez. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık men
suplarına ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
candan temenni' eder, sizleri saygı ve' hürmetlerimle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Söz sı
ramı Sayın Sırrı Turanlı ile değiştirdim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turanlı. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkanım, benim de sözüm vardı geçirdim mi 
acaba? 

BAŞKAN — Efendim, sıranız Sayın Turanlı'dan 
sonradır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan, değerli senatörler, Bayındırlık 

Bakanlığının kıymetli mensupları, Karayollarının 
değerli mensupları, şahsım adına hepinizi saygıyle 
selâmlarını. 

Bayındırlık Bakanlığı memleketin imar ve inşa
sında baş rolü alan bir Bakanlık olup, hakikaten ku
ruluşundan bu yana Karayolları ile beraber mem
lekette bir çok eserler ve memleketin imar ve inşa
sında büyük hizmetler görmüş olan bir Bakanlık ve 
aynı zamanda ona bağlı olan Karayolları da hakika
ten Bakanlığa lâyık ve memlekete lâyık bir şekilde ça
lışmış hizmet görmüş teşekküller olması dolayısıyle 
mahrumiyet mıntıkasında yolsuzluğun, binasızlığın ve 
her türlü inşaattan mahrum olan yerlerin bir evlâdı 
olarak bunun acısını çekmiş; fakat bugün Devletin 
imkânları nispetinde bazı şikâyetlerimiz olmasına 
rağmen, büyük hizmetler yaptığına işaret etmek iste
rim. 

Muhterem Halk Partisi sözcüsü Sayın Nalbantoğ-
lu, kendisini çok yakinen tanırım, vaktiyle Elâzığ 
Bölgesinde kendileri Genel Müdürlük yapmış, o da 
aynı zamanda hakikaten büyük hizmetler yapmış bu 
camia içinde hepimizin sevgi, saygı ve takdirini üze
rinde toplayan bir şahıstır. Bu bakımdan, kendi böl
gemde, kendi vilâyetimde yapmış olduğu hizmetler
den dolayı şükranlarımı burada kendisine arz etmeyi 
de vazife telâkki ederim. 

Yalnız şu hususu belirtmek isterim. Sayın Nal-
bantoğlu hakikaten çok ağırbaşlı ve ağırbaşlılığı ile 
hepimizin yine Parlamento içinde saygısını üzerinde 
toplayan bir kişidir. İstanbul yolu ile ondan sonra 
Keban Barajını yutturmaca olarak burada vasıflan
dırmasını ben şahsan onun ağırbaşlı ve hepimizin say
gı duyduğu şahıs olarak kendisine yakıştıramadım, 
onu da burada arz etmeyi ve buna işaret etmeyi va
zife telâkki ediyorum. 

Bu hususları belirttikten sonra, bölgemle, vilâye
timle ilgili bazı maruzatta bulunacağım : Sayın Nal-
bantoğlu»nun da işaret buyurduğu gibi, hakikaten bu 
geri kalmış olan bölgelerde hizmet epeyce diğer yer
lere nazaran yavaş ve noksan gitmektedir. Hele bil
hassa bizim Adıyaman bölgesi bir taraftan Keban 
Barajı yapılırken Elâzığ bölgesi doğrudan doğruya 
Keban Barajının suyu altında kalmış olan yolların 
ve yeni yolların yapılması hususunda çaba gösterme
si, diğer taraftan vaki zelzeleden dolayı bazı makine
lerinin oraya tahsis edilmesi, Programda olduğu hal
de maalesef Adıyaman vilâyetinde ve Adıyaman vi-
lâyetiyie beraber belki bu bölgeye bağlı olan diğer 

[ yerlerde hizmet kemaliyle yapılamamıştır, 
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Onun için bu geri kalmanın ve gecikmenin çare
sine Karayolları bünyesinde sayın bakanın da direk
tifiyle ele alınarak yapılmasını bilhassa istirham ede
ceğim. Adıyaman bölgesi karayolu bakımından Tür
kiye'de en geri olan illerden biridir. Bugün hâlâ bir 
çok kazalarımızla kışın irtibatımız yoktur, yazın ise 
katır sırtında veyahutta ciplerle 20 - 30 kilometrelik 
yolu 6 - 7 saat gitmek suretiyle ancak katetmekteyiz, 
bir çok köylerimizle de hiç bir surette irtibatımız yok
tur. 

Burada, vilâyetimizde ve bölgemizde hizmet etmiş 
olan Sayın Nalbantoğlu'ndan bahsederken son yılın 
Bölge Müdürü ve halen Sivas'a nakledilmiş olan Naci 
beyin de hakikaten hizmetlerinin vilâyetimde büyük 
olduğunu şükranla yadetmek isterim. 

Adıyaman, Malatya ile 8Q - 90 kilometre derinli
ğinde anti Toros silsileleriyle ayrılmaktadır ve bu 
dağ üzerinde bir ilçemiz ve 4 tane de nahiyemiz var
dır. Bu ilçe ve nahiyelere yol Plan ve Programa göre 
şehirler arası il yolu olarak tespit edildiğinden ve Adı
yaman'ın ilçelerine olan yolda bugüne kadar yapıl
madığı için maalesef Programda gayet gecikerek, 
hatta yapılmayarak. Programa alınmayarak bu her 
sene ertelenmektedir. 

Şimdi bu üç nahiye ve bir ilçe yoldan tamamen 
mahrumdur. Aynı zamanda Karayolları il yolunu 
yapmadığı için, köy yolları da yani, YSE'de buraya 
girememektedir. Çünkü, köylerden bu anayola bağ
lanacak olan kılçık yollar ancak anayolun yapılma-
sıyle mümkün olabiliyor. Bu yol yapılmadığı için de. 
diğer hizmetlerin yapılması bir bakımdan pahalı, bir 
bakımdan da yapılması mümkün olmuyor. Çünkü. 
katır sırtıyle çimento, kireç, tuğla, taş taşımak müm
kün değildir. 

Onun için, bu hizmetlerin buralara gidebilmesi 
için her şeyden evvel Karayollarının YSE ile anlaş
mak suretiyle bir protokol içinde bu yolun yani, Adı
yaman, Kuyucak, Koç Aii, Çelikhan ve Çelikhan'dan 
da Malatya'ya giden yol. ikincisi ise, Adıyaman, Sin
cik nahiyesi ve Malatya'ya giden yol. Malatya tarafı 
yolu yapmış, fakat maalesef Adıyaman'da faaliyet 
çok zayıf durumdadır, bunun nazarı itibara alınarak, 
bunun bir an evvel yapılmasını yine Sayın Bakandan 

ve sayın Karayolları mensuplarından istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayın efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — Olur, 
hay hay. 

Efendim, Sayın Başkanın ve sayın senatörlerin 
müsamahasına sığınarak bir hususu arz edip kürsüyü 
terkedeceğim : 

Adıyaman'ın Pınarbaşı ilçesinde bir temel eğitim 
okulu 1974 yılında programa alınmış, 1974 senesinde 
ihalesi yapılamamış, 1975 bütçesine program gereğin
ce tekrar alınmış; fakat maalesef, Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı İmar Dairesinden bilmediğim bir sebep 
yüzünden aldırılmak istenmiştir. Haddizatında Bayın-
drılık Bakanlığının vazifesi, Yapı îmar Dairesinin 
vazifesi, bir plana alınmış, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinde tahsisatı konulmuş bir okulu başka yere 
alma yetkisi yoktur. Bunu ancak yapması gerekir 
müteahhiti olarak. Tekrar programa alınıp ihaleye 
çıkarılmaya çalışılmıştır; fakat birim fiyatlarının 
düşük olması dolayısıyle yapılmamak istenilmiştir ve 
bu suretle yine 1975 senesinde ihalesi yapılamamıştır. 

Bu sene. bu eksik ve noksanlıklar nazarı itibara 
alınarak, behemahal 1976 senesinde bu yerin yapıl
masını. istirham ediyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin, bütün mensuplarına ve Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turanlı. 

Biraz evvel açık oylaması yapılan Orman Genel 
Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanun tasarısı için oy kul
lanacak sayın üye var mı?.. Yok. Olmadığına göre, 
bu konudaki açık oylama işlemi bitmiştir. Sayım -
döküm sonucu bilâhara bildirilecektir. 

Sayın üyeler, İkinci oturum için tayin edilen ça
lışma süremiz bitmiştir. Bu sebeple, saat 2C.C0'de 
tekrar toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 3'5 nci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Bakan ve Komisyon temsilcisi hazır. Grup
lar adına konuşmalar bitmiş, şahıslar adına konuş
malar yapılmaktadır. 

Söz sırası Sayın Hamdi Özer'de, buyurun efen
dim. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) _— Sayın Başkan, sa
yın senatörler, Sayın Bakan, Bakanlığın güzide men
supları; hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki maruza
tımı 10 dakikalık süre içinde 10 asırlık dertleri dile 
getirmek ve bunun sorumlularını tespite çalışmak el
bette ki, hem yersiz, hem de imkânsızdır anlayışı 
içinde yapacağım. Bayındırlık hizmetlerimizin işle
yişi üzerinde kritiklerde bulunmak da bu süreye sığ
maz. 

Hepimiz biliriz ki, bayındırlık hizmetleri kalkın
manın manivelası niteliğinde bir önem taşır. Bayın
dırlık, kalkınma ile eş değerlidir diyebilirim. 

Kalkınma plan hedeflerine zamanında ulaşabil
mek için, yatırımların programdaki zaman içinde ta
mamlanması şarttır. îşte üzülerek belirteyim ki, ya
tırımlar her program döneminde büyük ölçüde takı
lır kalır ve plan hedeflerine zamanında erişemez. 
Bütçenin tümü üzerinde de bu çok önemli problemin 
çözümlenmesini dilemiştim. 

Bütçelerdeki milyarlarca yatırım gözlerimizi dol
durur; fakat yıl sonunda gönüllerimiz yine de boş ka
lır. Çünkü, yatırımların çoğu bir sonraki- bütçeye irat 
olarak geri dönmektedir. Programa alınmış bulunan 
yapım, inşaat, onarım ve bakım işleri yarım kalmış
tır ya da el uzatılmamıştır. Bunun nedenlerini şöylece 
özetlemek mümkündür : 

1. Yapım bedeli noksan gösterildiği için ihaleye 
giren olmamıştır. 

2. Yapı ve tesisin kuruluş yeri altyapıdan yok
sundur, yolsuzluk nedeniyle oraya girilememiştir. 

3. Teknik personel yetersizliği ya da yeteneksiz
liğinden, gerekli önhazırlıklar dalhi noksan kalmıştır. 

4. Bazı politik nedenlerle kuruluş yerlerinin seçi
minde isabetsizlikler olmuş ve yol güzergâhları deği
şikliğe uğramış ya da uğratılmak istenmiştir. 

5. Bir çok formalite ve kırtasiyecilik ile zaman 
heder edilmiş, ya da edilmek istenilmiştir. 

îşte sayın senatörler; 

Hatırıma gelen ve hatta objektif olarak şahit ol
duğum sebepler bunlardır. 

Malatya'nın bir çok yerlerine sağlık ocağı ve okul 
yapımı programa alınmış; bunlardan bazıları bedel 
yetersizliği, bazıları da yolsuzluk yüzünden müteah
hit bulamamıştır. Her yıl artan fiyatlar karşısında ya
tırımlar bir ölçüde artmış; fakat iş yapma gücüne ye
tersiz kaldığı için bu işler yine yapılmamış, yerinde 
kalmıştır. 

Sayın senatörler; 
Teknik personel tatmin edilmediği için yetenekli 

elemanlar yurt dışına ucuz fiyatla ihraç edilmiştir. 
Halbuki kalkınmakta olan bir ülkenin en çok tatmin 
edilmesi gereken personeli teknik personeldir. Buna 
süratle eğilmek ve kendi elemanlarımızdan yararlan
mak şarttır. 

Muhterem arkadaşlar; 
En önemli bir konuyu huzurunuzda Sayın Baş

kanlığın dikkatini yeniden çekmek üzere sunaca
ğım; 

İskenderun - Trabzon arasındaki 65 numaralı Dev
let yolunun bazı politik nedenlerle uzun bir güzer
gâhtan geçeceği söylenilmektedir. Bu durum Hazine
ye daha büyük bir malî külfet yüklemekle beraber, 
iki liman arasındaki ulaşım süresini ve dolayısıyle 
ulaşım masrafını da artırmış olacaktır. Yılın her mev
siminde ulaşıma imkân veren en kısa yol güzergâhı 
îskenderun, Maraş, Malatya, Arapkir, Kemaliye, 
iliç, Kemah, Erzincan, Kelkit, Gümüşhane, Trabzon' 
dur. Bu güzergâhın iliç civarında yol yapım zorlu
ğu varsa da bir defaya mahsustur. Halbuki, Malatya, 
Elâzığ, Tunceli, Pülümür, Tercan, Aşkale, Bayburt, 
Gümüşhane'yi dolaşacak yol hem çok uzun, hem de 
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kış mevsiminde Pülümür geçidi daima kar ile kaplı 
'bulunmaktadır. Sürekli kar mücadelesi için Devletin 
daima orada bir kar mücadele teşkilâtını bulundur
ması zorunluluğu da olacaktır. Teknik kişilerin etüt
lerine göre ekonomik, sosyal ve askerî yönden de en 
kısa ve en emin olan güzergâh, birinci güzergâhdır. 
Bu güzergâhın doğrudan saptırılması büyük ölçüde bir 
araştırma konusu olacaktır. Yüce Senatoya bunu da
ha etraflı olarak sunmak zorunda kalacağım. 

Karakaya Barajının altında kalacak yerler belli ol
muş ve Malatya - Arapgir güzergâhı tespit edilebilir 
bir açıklığa kavuşmuştur. Halen çok bozuk olan 120 
kilometrelik Malatya - Arapgir yolu da ayrıca bir ya
pıma ihtiyaç göstermeden bu güzergâh ile beraber 
sağlanmış ve tamamlanmış olacaktır. Her yönü ile 
Devletin bunda yararı olacaktır. Sayın Bakandan 
önemle bunu diliyor ve kendisinin haktan ayrılmaya
cağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kendi seçim bölgem için bazı yazılı soru öner

gelerim olmuş ve Sayın Bakanlık çoğuna olumlu ce
vap vermiştir; huzurunuzda kendilerine saygılarımı ve 
teşekkürlerimi sunarım. 

Ancak, «Malatya tren istasyonunda yapılması is
tenen altgeçit için yerinde gerekli inceleme ve etüt
ler yapılacak ve alınacak sonuca göre gereği hususun
da karara varılabilecektir» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu karara 8 yıldan beri varılamadı mı? 8 yıldan 

beri Milletin bu kürsüsünde yöre halkının dertlerini 
dile getiriyorum. Orası, bir canavar haline gelmiş, 
yüzden fazla insanımızı yemiştir; kâh vasıta içinde 
kâh yaya geçerken bir çok yurttaşlarımız orada can
larını vermiştir. Bunların bedeli hiçbir şey ile ödene
mez ki. Çeşitli zamanlar içinde bana verilen cevaplar 
hep böyle oyalayıcı olmuştur. Ama sayın bakanların 
sanıyorum bunda uzaktan yakından hiçbir etkileri 
yoktur; çünkü kendilerine yanlış malumat veriyorlar. 
Şimdi, bunun her türlü araştırması yapılmış, bir ta
raftan giderim Ulaştırma Bakanlığına, «Efendim, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderdik.» Bayındırlık Bakan
lığı, cînceleme yapıyor.» Bayındırlık Bakanlığı da bu 
cevabı verirse bu halk ne yapacaktır? 160 bin nüfusu 
olan bir şehrin ortasında demiryolu geçmekte ve bu 
demiryolunun altgeçidi yoktur; karşıdan gelen vatan
daş araba içinde ise arabası ile yavrusu kucağında 
ise yavrusu ile beraber tren altında kalmaktadır. 

Cevabın birisinde Güzelyurt - Kurşunlu yolu var
dır... 

7 . 2 . 1976 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Özer, bir dakikanız var; lüt
fen konuşmanızı ona göre toparlayın. 

HAMDÎ ÖZER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Güzelyurt - Kurşunlu yolu yapılsın, diye hareke
te geçilmiştir; fakat maalesef; ufacık o yoldan arası-
ra böyle dört tekerlekli araba geçerken şimdi o da 
geçemez olmuş; çünkü bütün taş, toprak yığılmış, 
tepeler haline getirilmiş, yol kaybolmuştur. îstirham 
ediyorum, bu yol bu yıl bitmelidir. 

Arapgir'e giriş ve çıkışındaki, eski Malatya'ya gi
riş ve çıkışındaki yolların asfalt olmasını istirham et
miştik. 

Muhterem arkadaşlar; buraya insanlar giremiyor, 
o yolun kenarındaki evler kapısını, penceresini aça
mıyor; bir çok insanlar göğüs hastalıklarına tutulmuş
tur. Şimdi, «Programda yer alınamamıştır,» deniliyor. 
Demek ki, uzun yıllardan beri o halkın sesini bura
da dile getiriyoruz, duyan olmuyor. Çok istirham edi
yorum, topu topu üç beş kilometre içindedir. Kayısı 
ağaçları meyve veremiyor, sebzeler bitmiyor, çocuk
lar nefes alamıyor. 

Hekimhan - Arapgij yolu yine öyle; Pötürge - Do
ğan yolu yine öyle; Akçadağ - Doğanşehir yolu 10 ki
lometre için takılmış, yıllardan beri öyle kalmaktadır. 

Sayın Başkanım, müsamahanızı bir dakika daha 
istirham ederek en önemli bir şeyi belirteceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika içerisinde lütfen topar
layın efendim. 

HAMDÎ ÖZER (Devamla) — Efendim Malatya' 
nın bir havaalanı vardır. Türkiye'de havaalanının şe-
hire en yakın olanı değil de, şimdi en uzak, 35 ki
lometre uzaktaki Erlıaç Havaalanından halk yararla
nıyor. Halbuki, bunun kendi havaalanı yıllardan beri 
onarım beklemektedir. Bütün altyapılarının çoğu ile 
himmet beklemektedir. 35 kilometre uzakta Erhaç' 
taki Havaalanına giderken süngülüler arasında gidi
yor; nizamiye kapısından hastayı, sahibi terkediyor, 
askerlerle uçağa gönderiyor. Uçağın ineceği yer de, 
üstü kapalı bir yer yok; kışın açık, yazın açık; do
nuyor, kavruluyor, uçak inmiyor, geri dönmek zorun
da kalıyor-

Onun için çok istirham ediyorum, bu Havaala
nının da bir an evvel yapılmasını diliyorum. 

Asfalt konusuna gelince, muhterem arkadaşlarım; 

Asfalt o hale geldi ki, artık bir katran dökülüyor, 
bir katran cilâsı yapılıyor, biraz sonra ayakları kir
letmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bugün Ankara' 
da Eskişehir'e giden asfalt yıllardan beri devam eder; 

86 — 



C. Senatosu B : 35 

ama bizim o tarafa, işte bildiğiniz o tarafa giden 
yollar altı ay bile devam etmez. Yalnız, vatandaş der 
ki, «Bir avuç katran ile gözümüzü boyamaya kalkı
şıyorlar; fakat ayakkabılarımızı kirletmekten başka 

. hiçbir yarar göremiyoruz.» 
Bütçenin Milletimize, memleketimize ve Bayındır

lık Bakanlığına hayırlı uğurlu olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Ahmet Kara-
yiğit'de. 

Buyurun, Sayın Karayiğit. 
Sayın üyeler; Orman Genel Müdürlüğü 1976 yılı 

Bütçe Kanun tasarısının açık oylaması neticesini arz 
ediyorum : 161 üye iştirak etmiş, 101'i kabul, 60 ret 
oyu verilmiş ve bu suretle kabul edilmiştir. Hayırlı 
olmasını temenni ederim. 
. SELÂHADDlN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, beni atladınız. 

BAŞKAN — Bundan sonra Sayın Batmroğlu sizin 
sıranız. 

Buyurun Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri; Bayındırlık Ba
kanlığının mümtaz mensupları; 

Rahmetlik Ali Çetinkaya'nın memleketindenim. 
Bayındırlık Bakanlığının memleketin imarında, mem
leketin güzelleşmesinde, memleketin kalkınmasında bü
yük katkısı olduğuna, büyük görevi olduğuna inanan 
bir arkadaşınızım. 

Bugünkü şartlar altında Bayındırlık Bakanlığını 
cidden zor günler beklemektedir. Kendilerinden çok 
şeyler istiyoruz, istemekte haklıyız, daha çok şeyler 
de isteyeceğiz. Zamanın bir gereği, şartların icabı ola
rak isteyeceğiz; ama arkadaşlarımız gerek para yö
nünden ve bilhassa eleman yönünden, teknik perso
nel yönünden büyük bir sıkıntıyle karşı karşıyadır. 
Zorluklar ortada, istenilen işler de ortada, bunların 
içerisinden basiretli bir şekilde çıkmak kolay bir şey 
değil, Allah yardımcıları olsun; ama ben buna rağ
men bazı düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. 

Evvelâ Devlet müesseselerinde devamlılık şarttır. 
Devlet müesseselerinde şu veya bu siyasî partiye men
sup iktidarların gelişi, onların köklü bir şekilde de
ğişmesine sehep teşkil etmemesi lâzımdır. Bilhassa 
Bayındırlık Bakanlığı gibi sağlam oturaklaşmış bir 
Bakanlıkta, bu tür icraatların çok hesaplı, çok dik
katli olarak yapılması lâzım gelir. Ben bugün imar 
işlerinden şikâyetçiyim. Beldemin işleri yürümüyor. 
Beni Kütahya'ya bağlamışsınız, işlerimi yürütemiyo-
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rum. Gelip Sayın Genel Müdürle konuşuyorum, o da 
haklı. Teknik eleman, teknik personel yok; ama ne 
olursa olsun bu dar açı içerisinde, bu zor geçitte ya
pılacak işlerde bilhassa mevcut elemanlardan iyi isti
fade edilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Meselâ, 
bugün Afyon'un bir vilâyet konağı mevzuu var, arka
daşlarımız 2 senedir halledemedi. îmar - iskân Ba
kanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı otursun, bunu en kısa 
zamanda halletmenin çaresini bir yolunu araştırsın
lar, bulsunlar. Bazı devlet yapılarının kontrolünde şai
beli sözler geliyor, üzülüyoruz, hassasiyetle bunların 
üzerinde durun lütfen. 

Milyonluk yapıların kontrolünü veriyoruz ekiple
re; ama onlara yeteri derecede para vermiyoruz, yete
ri derecede ödenek vermiyoruz, müteahhidin arabasıy-
le geliyor, yok sununla bununla geliyor, bir sürü şai
beler mevcut. Bunları lütfen kökünden kazıyalım. 

Türkiye'de bazı müesseselerin çalışmalarını öteden 
beri çok takdir ederim. Meselâ, bir Devlet Su işleri
ni, Karayollarını; ama Karayollarının bugünkü çalış
malarından üzüntüyle bahsetmek isterim. Neden? 
Dünkü karayolları gönlü gani bir Karay ollarıydı. Her 
el attığı iş de müspete giderdi. Sayın Nalbantoğlu 
çok iyi bilir, ben de Afyon'da garip bir dişçiyken, be
raberce çalıştık. Lütfedilen Afyon'da Bölge Müdür
lüğü zamanında büyük hizmetler ifa ettiler. Bütün Af
yonlular Hilmi Nalbantoğlu'nun siyasî kişiliğini bir 
tarafa bırakarak, Karayolcu Hilmi Nalbantoğlu ola
rak takdirle ve şükranla her zaman anarlar Hilmi Nal-
bantoğlu'nu; ama «Hilmi bey buradan şu yol gidiyor, 
şurada 100 metrelik bir kasaba var, lütfen şurayı as
faltlayalım veya şu yolu düzeltelim» dediğimiz zaman 
elindeki imkânlarla yapıyorlar idi; ama bugün maale
sef bunları yapmıyorlar, arkadaşlar. Koskoca bir Dev
let yolu geçiyor, yola 150 - 200 metre uzaklıkta ka
sabalar var. Onun asfalt olması veyahut o kasaba
nın meydanının asfalt olması onlar için büyük bir 
hamle, büyük bir aşama; ama Karayolları lütfedip 
bu küçük dertler üzerine eğilmiyor. Karayollarının 
girdiği yerlerde sağını solunu mutlak surette moto-
mo çizilen programın yüzde 5 - 1 0 riski olur. Bu ris
ke katlanarak, bu hizmetleri yerine getirmesi herhal
de faydalı bir şey olur. Ben kendi bahçemi, köyü
mü, veyahut kendi tarlamın yolunu yaptırmak istemi
yorum. Bir kasabanın, bir köyün yolunu yaptırmak 
istiyorum. Elinde de imkân var; Karayolları için ya
rım saatlik bir mesai, bu yarım saatlik mesaiyi kıs
kanınca 30 yıllık Karayolları hakkındaki müspet dü
şünceler, iyi düşünceler yok oluyor. Gönlü gani olan 
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Karayolları nedense kısırlaştı bu günlerde. Onun için 
Karayollarının bu konularda birazcık daha riske gir
mesini temenni etmek mecburiyetindeyim. 

Afyon bölgesinin 1975 Programında olan Kara-
adilli Çölovası, Dinar yolu, yine 1975 Programında 
olan Karaadilli - Şuhut yolu stabilizesi çekildi, maa
lesef asfaltları tamamlanmadı. Temennimiz 1976 yı
lında bu yolun asfalt şebekelerine bağlanmasıdır. Yi
ne Karayollarının bir dar görüşü daha var, bundan 
da lütfen sıyrılması lâzım. O da şudur, arkadaşlarım. 

Çok küçük köy veya kasaba yolları var, 5 - 6 ki
lometre. Bunları Devlet yoluna almamak için direni
yor. Bir Afyon - Davulga yolu Devlet yoludur, Da-
vulga - Bademli yolu 6 kilometredir, 10 senelik parla
menterim, 10 seneden beri Karayollarına gider geli
rim, bunu Devlet yoluna almamışlardır. Niçin istiyo
ruz biliyor musunuz?.. Sizin başarılı taraflarınız çok, 
Karayolcuların. Bunlardan birisi de kar mücadelesi, 
Allah sizlerden razı olsun, cidden bugün yola çıkan 
vatandaş Karayollarına güvenerek çıkıyor; ama Ba-
demli'deki halk, kazasına inemiyor. Kar mücadelesi 
yapılmıyor. Karayollarının mücadelesi Davulga'ya 
kadar gidiyor, 6 kilometrelik yolu yapmıyor, «Burası 
benim yolum değil» diyor. Bu da Türk Milletinin kö
yü, kasabasının yoludur, âlın Programa bu tür yol
ları. 

Meselâ, bir Sinanpaşa'nın yolu var, esas yolu bı
raktılar, 3 kilometre bir taraftan 8 kilometre bir ta
raftan asfalta bağladılar. Tüm kaza halkının işlediği 
yola asfalt yapmak istemediler. Neden?.. O yolu Ka
rayollarının yapacağı işlerden çıkartmışlar, gelip gidip 
söylüyoruz bir türlü almak istemiyorlar, lütfedin bu 
yollan alın. 

Yine Afyon'un Kızılay Madensuyuna kadar gi
den bir asfalt yolu vardır, İhsaniye kasabasına kadar 
gider, ondan öbür tarafa Düven'e 9 kilometredir. Sa
yın Mehmet Kundak bey bilir, kendi köyü de o yo
lun üzerindedir. O kadar ısrar etmemize rağmen, 4 - 5 
seneden beri ve zamanın Başlbakanı da emir verdiği 
halde, Karayolları Bölge Müdürü Aslan bey de ya
pacağız dediği halde, hâlâ o yolun asfaltı yapılma
mıştır. Neden?.. Köy yolu olduğu için. Beyler bunları 
şebekenin içerisine alalım. Biraz geniş olarak düşü» 
nelim. Şartlar Karayollarına çok büyük hizmetler 
yüklüyor, bu hizmetleri yapabilmek için de Karayol
larının iyi organize olması lâzımdır. Evvelâ dar gö
rüşten sıyrılmamız lâzımdır. Biz, Karayollarından 
Türkiye'ye çok büyük şeyler bekliyoruz. Yaptığı hiz
metleri şükranla, minnetle anıyoruz; ama bizim için 

kâfi değil. Allah razı olsun; fakat daha fazlalarını 
istiyoruz. Yapmadığınız zaman da karşınızdayız, bu
nu bilesiniz. 

Karayollarında yapılan son tayinleri de burada 
üzülerek belirtmek isterim. El'betteki arkadaşlarımız 
kendileriyle beraber çalışacak samimî arkadaşları seç
mekte serbesttirler. Yalnız, yıllardan beri yapım şefi 
olan veyahutta köprüler bölümünde görevli olan arka
daşı oradan alıp, oraya; oradan alıp oraya tayini Teş
kilâtta büyük huzursuzluk getirebileceği kanaati biz
de hâkimdir. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum, o da şu
dur. Afyon karayolları bakımından çok hizmetler gör
müştür; ama bugün için yeterli değil. Çünkü, büyük 
bir trafik akımı var. Üçüncü Bölge Müdürlüğü Af
yon'a karışır, îzmir Bölge Müdürlüğü Afyon'a karışır, 
Antalya Bölge Müdürlüğü Afyon'a karışır. Bizim 
memleketi parsellemişler. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, 1 dakikanız var, 
lütfen konuşmanızı ona göre toparlayın. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Buna da bir hal çaresi bulalım ve bu 3 bölgenin 
hizmetleri bir noktada iyi organize olamıyor, hizmet
ler iyi organize olamayınca yavaş yavaş aksamak zo
runda kalıyor. 

Ben şöylece toparlayayım : Muhterem Bakanlık 
mensuplarından evvelâ Afyon vilâyet konağının sü
ratle halledilmesi için ciddî tedbirlere girişmelerini is
tirham edeceğim. 

Teker teker saydığım bu asfalt yapımlarının mut
lak surette 1976 yılında mümkün olduğu derecede 
gerçekleşmesini temenni edeceğim; ama onun ötesin
de Devletin devamlılığını öngören mühim kademeler
deki arkadaşlarımızın sık sık değiştirilmesinin, biz 
müesseselere zarar getirebileceğine inanan insanlarız : 
Müsteşarı değiştirebilirsin, genel müdürü değiştirebi
lirsiniz; ama bu işi bölge müdürlerine kadar, bu işi 
aşağı kademelere kadar getirdiğiniz zaman, zaten bir 
personel sıkıntısından şikâyet ediyorsunuz, bir de 
böyle kendi görüşümüze göre, kendi gönlümüze göre 
personel bulalım dediğimiz zaman iş, içinden çıkıl
maz bir hâl alıyor. 

Zor bir göreviniz var. Allah yardımcınız olsun, 
bizler de elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı ol
maya gayret sarfedeceğiz. Sanırım, bütçenin bir ku
ruşunu harcarken vebali iyi bilen arkadaşlarımızsı-
nız, çok iyi düşünecek kimselersiniz. Harcamadığınız 
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paraların da vebali olduğunu unutmayın. Yatırımın 
yüzde 66 oluşu üzücü bir noktadır. 1976 yılında ya
tırımın mutlak surette yüzde yüze çıkmasını canı gö
nülden arzu ediyoruz. 

Çalışmalarınız hayırlı olsun, başarılar diler, Büt
çenin de memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karayiğit. 
Konuşma sırası Sayın Babüroğlu'da. Buyurunuz 

Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türk ulaştırma politikası üzerinde durmak istiyo
rum. Daha doğrusu, Tüfk ulaştırma politikasının ka
rayolu sistemi üzerinde sizlere maruzatta bulunmak 
için gelmiş bulunuyorum. 

Bu kısa sürede arz edeceğim hususun diğer parça
sını Ulaştırma Bakanlığında tamamlama düşüncesin
deyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Karayolu, makro - planda Avrupa - Anadolu -

Asya doğrultusu, Avrupa - Anadolu - Arap ülkeleri 
- Afrika' doğrultusu, Asya - Anadolu - Avrupa doğ
rultusu yönünden stratejik düzeyde tamamlanmıştır. 
Kuşkusuz eksikleri vardır; ama doğrultuları, 20 yıl 
önceye, 40 yıl önceye göre karşılaştırdığımız zaman 
bu doğrultular tamamlanmıştır. Karayolları, artık iller 
arasında ve bu yolların standartları üzerinde çalışmak
tadır. Bendeniz, ulaştırma sistemleri konusunda ve 
kitle ulaştırmacılığından ne anladığımı Karma Komis
yonda arz etmiştim; vaktim olursa yine arz edece
ğim; fakat burada çok sözü edilen ve Sayın Başba
kanın Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde dile ge
tirdiği İstanbul Boğaz Köprüsünü de içine alan bir 
ulaştırma sistemimizden bahsetmek isterim. 

İstanbul Boğaz Köprüsü gibi, Orta - Doğu'da ve 
Avrupa'da önemli bir yapım olan, önemli ve gurur 
verici bir atlama sistemi olan İstanbul Boğaz Köp
rüsünün her iki yanı savunan politikacılarımız tara
fından bazı noktalarının yanlış anlaşılması yüzünden 
bir eksiği veya daha fazla yararlı olma yönünden bir 
eksiğinden söz etmek isterim. Yalnız, bu söz etmek is
terim derken, Köprüye yahut Boğaz atlamasına karşı 
olduğum anlamı çıkmamalıdır. Mezun olduğum Tek
nik Üniversitede diploma traVayım «Boğaz atlaması» 
idi; o günden bu yana boğaz atlamasının yapılması
nın, bulunduğum yerlerde savunucusu oldum. Yalnız, 
İstanbul Boğazı değerlendirmesini Sayın Demirel gibi 
yapmak istemiyorum. Eğer Sayın Demirel gibi de- ! 
ğerlendirirsek İstanbul Köprüsü, o zaman eksik kal- ! 

mış olur; ekonomik yönden, Türk ekonomisine kat
kısı yönünden eksik kalmış olur, kuvvetli savunulma
mış olur. Çünkü, Sayın Demirel dediler ki; «98 bin 
lira gideri olan bu Köprü, yılda 250 milyon lira ge
lir, ya da kâr sağlamaktadır.» Köprü, bu rakamlarla 
değerlendirilmez. 

Yine Sayın Demirel dediler ki; «500 milyon lira
ya mal olmuştur.» Bu rakam da yanlıştır. Sadece Köp
rü plâkını yahut Köprüyü 500 milyona yapıp, baş
ka şeyleri yapmamak, Köprünün işlemesi demek de
ğildir. 2,5 milyar, 3 milyardır çevre yollarıyle. Hatta 
5 milyar da olsa; şimdi değerlendirmemde görecek
siniz ki, bakış açısı bu denli olursa, politikacılar dai
ma tartışmayı sürdürür götürürler. Oysa, bakış açısını 
biraz daha bilimsel getirirsek, davanın daha kuvvetli 
olduğunu göreceğiz. Çünkü, başka bir rakam vere
yim : Eğer 98 bin lira 250 milyon getiriyorsa, Ankara 
çıkışına 8 bin liralık bir kulübe yaparsınız, geçen ara
balardan para alırsınız, 2 milyar da toplarsınız. So
run, bu kadar sade değildir. Aslında da, 98 bin lira 
aylık maaşı dahi değildir oradaki polislerin. 

Değerli arkadaşlarım; 

Flaş cümleler içerisinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin İstanbul Boğaz atlamasına karşı çıktığı, biçi
minde bir politika yarışması olmuştur. Belki Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsü sözlerini söylerken; Sa
yın Üstünel bana göre tam vakit bulamadılar o gün 
arz etmeye; Köprüye sanki karşıymış gibi bir duru
ma girmiştir. Aslında bu, Mimarlar Odasının çalış
maları yle İnşaat Mühendisleri Odasının çalışmaları 
sonucu, iki kesimin birbiriyle tartışması nedeniyle or
taya çıkmıştır. Türkiye'de Boğaz atlamasının yapıl
ması 500 yıldan beri başlamış, ama 1950 - 1960 yıl
ları arasında önemli çalışmalar olmuştu. Ben, o önemli 
çalışmalar arasında bir teşkilâtta başmühendis ve 
sonra müdür muavinliğini yaptığım sıralarda bulun
muştum ve ayrıca da ondan sonraki çalışmaları da 
biliyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a verme yönünden, 
bu konuya izin verirseniz hangi yaklaşımla geldiği
mi ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, politikacıla
rın, siyasî parti liderlerinin, müsteşarların ve bakan
ların sıfatının altındaki kişilerin onları iyi asiste et
meleri, onları iyi bilgiyle doldurmaları gereğini de ifa
de etmek isterim. Aksi halde, politikacı, aksi halde li
derler, flaş cümlelerle konuyu yanlış anlatmış olabilir
ler. Böyle bir derdin tekrar deşilmemesi için, izin ve
rirseniz bir - iki dakika da geçecek zannederim, ko
nuşma stilimi bozmadan, bu konu nasıl başladı, na
sıl oldu, onu arz etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
İstanbul metropoliten kenti, eğer Orta - Doğu'da 

bir rolü olacaksa, eğer İstanbul metropoliten kenti, 
Avrupa - Asya içerisinde bir rolü olacak kent olacak
sa; yani Paris gibi, New - York gibi, Washington 
gibi, Londra gibi bir kent olacaksa; (Kendi ülkesi içe
risinde, kent içerisindeki hareket ve faaliyetlerin ülke 
dışına taşan ilişkileri olan ve ayrıca kendi ülkesi içe
risinde ve kendi ülkesini taşan ülkeler arasında ha
reket ve faaliyetlerinden etkilendiren kentlere metro
politen kent diyoruz. Paris'teki iktisadî faaliyetin Tür
kiye'ye etkisi olduğu gibi.) eğer Türkiye de İstanbul'a 
böyle bir rol vermek istiyorsa, o zaman İstanbul'un 
ulaşımını, İstanbul'un nüfusunu, İstanbul'un limanını 
vesairesini bu açıdan görmek zorundadırlar. İşte bu
rada siyasal tercih başlar; yani teknisyen tercihi siya
sal tercih düzeyine atlar. 

Şimdi, siyasal tercih nasıl bir "gelişim yaptı!.. 
Rahmetli Menderes İstanbul'da, eleştirisi yapılan; (Ben 
de eleştirmiştim bazı noktalarını; hâlâ bazı doğrulan 
bazı yanlışları var.) bir imar faaliyetine girişmişti. O 
imar faaliyetine giriştiği zaman, İstanbul nüfusunun 
1,5 milyon, ya da 2,5 milyonda dondurulabileceğine 
göre düşünüyordu, yine telâşlıydı. İstanbul'un nüfusu 
1,5 milyon, ya da 2,5 milyona geldiği zaman bu ağır
lığa nasıl taşıyacak, telâşı içerisinde çalışıyordu. 

Şimdi, İstanbul nüfusunu 5 milyonda dondurma, 
12 milyonda dondurma gibi bir noktaya geldiğiniz za
man, o vakit «Bu nüfusu nereye yerleştireceksiniz, 
bu nüfusu hangi ulaşım sistemiyle, hangi altyapı sis
temiyle götüreceksiniz?» problemiyle karşı karşıya ge
lirsiniz. Bu problemi siyaset adamına iyi anlatmamış-
sa teknik adamlar, hata etmişlerdir. Çünkü, siyaset 
adamı ona göre konuşacak ve yanlış konuşacak. 

Şimdi, bu noktadan gelince; İstanbul nüfusunun 
5 milyonda dondurulması konusu, Millî Güvenlik Ku
rulunda konuşulmuştur; İstanbul'un nüfusunun 5 mil
yonun dışına çıkmasının millî güvenlik yönünden, as
kerî gerekler yönünden sakıncalı olduğu tezini savu
nan olmuştur. İstanbul nüfusu eğer 5 milyonda dona-
caksa, o zaman boğaz atlaması (Köprü demiyorum) 
sistemi başka olacaktır. İstanbul nüfusu eğer daha 
fazla artacaksa, bir köprüyle değil, başka araçlarla, 
'başka başka sistemlerle Türkiye maliyesine geleceğe 
yükler getiren sistemlerle geçme zorunluluğu hasıl 
olacaktır. 

Şimdi, İstanbul nüfusunu Türkiye'de kır kesimin
den kent kesimine göçü önleyecek siyasal tertipler ve 
ekonomik tertipleri alacak güçlü, becerili ve bir öl

çüde de şunu arz edeyim, dâhi yöneticiler, bu arada 
Türkiye'yi yönelmemişlerdir. Dâhi yöneticiler, millet
lerin tarihinde her zaman gelmez zaten. Öyle dâhi 
yöneticiler olmalıydı ki, İstanbul gerçekten 3 milyon
da donmalıydı ve Türkiye'de (Başka bir konuşmam
da arz etmiştim) yatırımlar, nüfus homojen bir bi
çimde Anadohr sathına yayılmış olmalıydı; belki bu 
baskı sonra olurdu; ama bu nüfus baskısı sürpriz ha
linde İstanbul'a gelmemiştir. Şu anda 7 milyon; 12 
milyon yerleştireceğiz diyoruz. Bunu, yerleştireceğim 
diyen teknisyenlere, «Nereye, hangi araziye?» diye 
sorduğunuz zaman, onun cevabını alamazsınız. 

Hal böyle olunca; İstanbul bir başka atlama düze
niyle geçilmelidir. Bu düzen ne olmalıydı?.. Değerli ar
kadaşlarım, bu düzenin ne olacağını Ulaştırma Ba
kanlığının Bütçesinde izin verirseniz arz edeceğim. 
Çünkü, yapılmış bir hata da vardır ve bu yapılmış 
hata Türk Maliyesinin aleyhine mütemadiyen işlemek
tedir. Belgeli, raporlu; o zamanki teknisyenlerin si
yaset adamlarını uyandırdığına ait belgeler burada 
masamdadır. Onları o anda arz edeceğim. Çünkü 10 
dakika yetmeyeceği için, başka noktaya geçmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, 1 dakikanız var, 
lütfen toparlayın. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Ben 
şu noktadan kendimi bir psikolojik baskı içinde tut
maktayım; biz bütçe çalışması yapıyoruz, hele bu se
ne en ilgisiz. 9 yahut 10 senatörün bulunduğu, onun 
4 misli memurun bulunduğu görüşmeler yapıyoruz ve 
o görüşmelerde de «Acaba söz alıp konuşayım mı; 
bir hazırlığı, bir temayülü Parlamentoya, Parlamento
nun temayülünü orada görev yapacak kişilere aktara
bilmek. politikaları aktarabilmek; benim parlamenter 
olara.'- karnım boradan doyuyor, görevim mi, değil 
mi?» derken, gelip burada motor gibi, sanki televiz
yona yahut radyoya söylüyor gibi bir görev içerisinde 
tıkanıyoruz ve aslında da bir fikir alış verişi olmu
yor. Bana bir kaç dakika daha vermenizi istiyorum. 
Tabiî usul için de böyle bir olanağınız varsa... 

BAŞKAN — İki dakika içerisinde bitecekse, lüt
fen toparlayın Sayın Babüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; 

Karayolları gibi önemli problemleri olan bu ba
kan!; k bütçesinin müzakeresi sırasında, Bütçe Komis
yonunda da sınırlı olmasına rağmen, arkadaşlarım 
uzatmışlardı; hiç olmazsa o uzatma sırasmda, memur 
arkadaşlara temayüllerimizi duyurabildik. «Gidip ba-
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kanla da konuşabilirsiniz» dersiniz; bu öyle değildir, 
Parlamento kanaliyle birtakım şeylerin aktırlması lâ
zımdır. Bu kısa sürede esas problemlere değinmeye
ceğim; fakat bir konuya değinmek isterim. 

Türkiye'de 1958'de başlayan, 1960'da biten bir 
boğaz atlaması vardır. Enerji nakil hattıyla atla
mıştır ve bu boğaz atlaması, baştan sona kadar Türk 
mühendisinin, Türk amelesinin emeği ile yapılmış bir 
hizmettir. Sadece proje, Soon end Vester firmasının-
dır ve kontrol mühendisi olarak gönderdikleriyle Türk 
mühendisleri alay etmişlerdir. Bu hikâyeyi başka bir 
zaman arkadaşlarıma arz edeceğim. Bu boğaz atla
ması, dünya çapında beşinci sırayı alan bir atlama
dır. İkinci boğaz atlaması da, yine böyle bir çapta
dır ve bu boğaz atlamasında da Türk mühendisinin, 
Türk amelesinin emeği çoğunluktadır. Dış teknik de 
vardır; ama emeğin çoğu Türk mühendislerindedir. 
Büyük başarı elde edilmiştir. Bu konuşmalarım, bu 
başarıyı küçültme ölçüsünde değildir, gelecek nesil
ler yeni bir boğaz atlamasını (ki, Sayın Başbakanın 
ağzından duyduk) hangi politikada yapmalı ki, üçün
cü köprüye, dördüncü köprüye gerek olmasın diye-
dir. İthalâtın % 98'i deniz yollarıyla yapılır ve ya
bancı navlunlara 2 milyar lira gider. Bu 2 milyar 
liranın Türkiye kütle ulaşımı yönünden ve tarihteki 
İpek Yolunu halletmek suretiyle Şimal Rusya'ya da 
bu ulaşım kaçmadan Türkiye'den sağlanması yönte
mini inşallah Ulaştırma Bakanlığı bütçesine (Grubum
la da konuşacağım), eğer son 15 dakikayı bana lüt
federlerse) belgelerle arz edeceğim. Bu belgeler ile 
arz etmekten amacım sadece fonksiyonel olmaktır. 
Bir bilgiyi, dağarcığımda olan bir bilgiyi arkadaşlara 
iletmektir ve siyaset adamları arasındaki tartışmayı 
da başka bir projeksiyona, başka bir bilimsel pro
jeksiyona (Elbet, siyaset yönünden ayrılığımız var
dır) getirmek ve Cumhuriyet Halk Partisinin de bu 
sisteme karşı olmadığını anlatmak için bana fırsat lüt
federsiniz, onu arz ederim. 

Şu başlıkları sayın Bakana, Başkan kanalıyla arz 
ediyorum: 

İstanbul çevre yolunun bir koridor planlaması 
vardı, bu koridor planlaması Karayolları ile 1971 'de 
anlaşmamız içerisinde yapılacaktı. 1,5 milyar lira ge
lir sağlar; son gördüğümde İmar - İskân Bakanlığında 
ihmâl etmiş, bilginize arz ederim. 

İhalelere birim fiyatlar yönünden tekrar dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 

Karayolları başta olmak üzere, bütün sistemimiz
de bir reorganizasyona ihtiyaç vardır. 

S Düyuna bırakılacak paralar konusunda dikkatini
zi çekerim. «IBaşefendi, para kaldı harcayalım» deyip 
israf edilmemesinin, Hazineye dönmesinin sağlanma-

! sini, 
Bir de, Sayın İsamil İlhan nedense tam olarak 

söylemek istemediler; bilemiyorum son günlerde şi
rin görünmüyoruz) Muş - Varto yolu projesi 2,5 mil
yarlıktır. Bunun içerisinde sanayi tesisleri de dahil 
olmak üzere, 165 milyon liralık bir anlaşmayı Kara
yollarıyla İmar - İskân Bakanlığı yapmıştı, bunun 
altında zannederim benim de imzam vardır. 40 mil
yon lira, sadece iş makinelerinin alınması içindir. 400 
509 milyon liralıktır; 165 milyon lira ile iş makine
lerini alacaktınız ve oradan da Muş yöresine yolu 
yapacaktınız... Zannediyorum, Karayollarının sayın 
Genel Müdrü de konuyu biliyorlar; eğer bakanlar 
arasında memurların çalışmasını önleyici bir şey ol
muşsa, o siyasî tercihtir; fakat bu, o zamandan baş
ladı ve benim bilgime göre de önemli ölçüde ilerle
miş olması lâzım. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Ali Oğuz'da. 
i Buyurun Sayın Oğuz. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Şaban Demirdağ ta
rafından bir kifayeti müzakere önergesi gelmiştir. 
Şimdiye kadar 4 arkadaşımız konuşmuştur. 6 arkada
şımız konuşmadan bu önergeyi oya koymak mümkün 
değildir. Yeri geldiğinde işleme tabi tutacağım. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
ı muhterem senatörler, Bayındırlık Bakanlığının müm

taz temsilcileri muhterem arkadaşlarım; 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin evvelemirde Ba
kanlığımıza, saniyen memleketimize ve bütün insanlık 
âlemine hayırlı hizmetler getirmesini temenni ederek 
sözlerime başlıyorum. 

Bakanlığınızın, aslında politik sürtüşmelerle hiçbir 
alâka ve münasebeti yok. Bu hayırlı hizmetlerin ya-

j pumasını canı gönülden bütün arkadaşlarımız arzu 
eder ve dilerler. O sebeple, sürtüşmesiz, münakaşasız 
geçen bir bütçe müzakeresini görmekle, biz de bahti
yarız. Yine, ara sıra parti görüşleri bu kürsüden ak
settirilip dile getiriliyorsa da, bunu da tabiî karşıla
mak zarureti vardır. 

| Şu âna gelinceye kadar, diğer bütçe müzakerele-
| rinde, bu kürsülerden ne kadar tatsız sözler söylen-
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miş olduğunu gören bir arkadaşınız sıfatiyle, bu hava, f 
bizi hakikaten memnun eden, bahtiyar eden bir hava 
olarak ifade edilmeye değer. 

Aziz arkadaşlarım; I 
Bayındırlık Bakanlığı deyince; akla hemen mem

leketimizin yol poltikası geliyor, sonra yapı imar iş
leri faaliyetiyle, sonra da hava meydanlarım, limanla
rı ve demiryollarını hatırlıyoruz. Fakat bütün arkadaşla
rımız, mümkün olduğu kadar, ağırlığın yolda oldu- I 
gunu konuşmalarıyle ortaya koydular. 

Yol deyince; binlerce seneden beri Avrupa ile \ 
Asya arasında bir köprü ve yol vazifesini görmüş I 
olan memleketinizin, yol mevzuunun ne kadar ehem
miyetli olduğu ifade edilen sözlerle yeniden ortaya I 
konuldu. Tabiî ki, bir hayatî mesele yol. Bir insan 
vücudundaki damarlar gibi, onu besleyen, büyüten I 
anatomik organlar gibi, yollar da bir memleketin ge
lişmesinde en büyük rolü oynuyor. Fakat ne var ki, 
seneler senesi bu mühim mesele, içinde bulunduğumuz I 
imkânsızlıklar sebebiyle bir noktaya kadar getirilmiş ve I 
bundan öteye itilmesi mümkün olmamış. En hazin I 
tablo, İstanbul - Ankara arasında bütün imkânlar I 
denenmiş olmasına rağmen, senelerden beri bu tran- I 
sit otoyol muayyen bir noktada kalmaya mahkûm 
olmuş gibi bir manzara arz ediyor. 

Son bu sene içerisindeki gayretlerin; ancak arka- I 
daşlarımızdan dinlediğimiz ve gazetelere intikal ettiği 
nispette, yakında İzmit'e kadar bağlanabileceğini ve I 
bu arada bir ölüm meydanı halinde, bir arena gibi I 
o yalları her gün kanlarıyle ıslatan kazaların acı ha- I 
herlerini, her halde bir müddet sonra gazetelerde gör- I 
meyecek noktaya gelmiş olacağız; tamamlandığı gün. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Çok hazindir ki, her sene binlerce insanın öldü- I 

ğü bu yollarda, trafik kazaları muhakkak ki sadece I 
dikkatsizlikten ibaret olmuyor. Bugünkü yol imkân
sızlığı da, bunun en mühim delillerinden ve sebeple
rinden biri. Yol kifayetsiz olunca, tabiî ki trafik ka- I 
zaları da sık sık görülen hadiseler olarak ortaya çıkı
yor. Fakat tabiî ki, arkadaşlarımızın bunda bir kuşu- I 
runu aramak maksadıyle söylemiyorum. Çünkü, on
lara ancak ne kadar maddî imkânlar tanımışsak, I 
emirlerine ve harcama imkânlarına neler tahsis et- I 
mişsek, onlar da bize ancak o kadarını verebiliyor- I 
lar. Fakat ne olursa olsun, gönlümüz yine de daha I 
fazlasını onlardan istiyor ve bekliyoruz. I 

Karayollarımn önemini huzurunuzda uzun uzun I 
anlatmaya mahal yok. Benden önce konuşan arkadaş- I 
lanınız bunu uzun bir şekilde dile getirip, size arz ve | 

ifade ettiler. Ancak, halledilmiş nazariyle baksak da
hi, 4 - 5 seneden beri TIR kafilelerinin memleketi
mizde milyarlarca liraya baliğ olan tahribatını yine 
de burada söylemeden geçmenin imkânı yok. Hem 
kazaların amili, hem de alınteri, göz yaşı dişimizden 
tırnağımızdan artırıp yaptığımız o yollarımızı tama
men tahrip etti, çökertti ve berbat etti. Şu son ted
birler de olmasaydı, bu tahribat belki memleketimiz 
için daha acı neticeler ortaya koyacaktı. Ne var ki, 
ilgililerden Allah razı olsun, bugün bu tedbirler alın
dı. Belki bir müddet sonra yavaş yavaş nemalarını da 
toplamaya bağlayacağız. 

Avrupa'da yolların bir kısmının hâlâ daha paralı 
olduğunu gördük. Belçika - Paris arası, Paris - Lion 
arasındaki otobanlarda halen giriş ve çıkışlarda para
ları topluyorlar; ama gayet güzel, mükemmel yollar 
yapmışlar. Her türlü ihtiyaçlar düşünülmüş; karşılığı 
da almıyor. Memleketimizde de aynı yolun denen
mesinde herhalde fayda var. 

Vergi mükellefi para veriyor, o para üzerinden 
araba sahibi o hakkı kullanıyor, otobüs işletmecisi en 
faydalı bir şekilde bütün nimetlerini topluyor; ama 
bu, vergi mükellefi olarak sizin veya benim verdiğim 
paralardan temin ediliyor, öbür menfaat temin eden
lerin de istifadesine tahsis edilmiş oluyor. 

Bu büyük haksızlık muhterem arkadaşlar. Eğer 
biz karayollarının emrine bu yıl farzımuhal 10 mil
yar iira tahsis etmişsek, onun yaptığı yollardan isti
fade edenler evvelemirde bu parayı karşılamalı ve 
bunun bedelini ödemeli. Yoksa, genel bütçeden kara
yolları emrine tahsis edeceğimiz her kuruşun, yarın 
eskimesi suretiyle veyahut da amorti edilmesi halin
de, ondan istifade eden müteşebbislerin ve iş sahip
lerinin otobüs sahiplerinin cebine aktarıldığı bir ha
kikat olarak ortaya çıkacak. O sebeple, paralı yol 
deyince, aklımıza hemen vatandaşa yük getiren bir 
sistem gelmesini zaten düşünmek kabil değil. Oradan 
geçen herkesin, az da olsa bunu karşılaması, yarın 
hiç olmazsa yeni yolların yapılması imkânını ortaya 
koyacaktır. 

Avrupa'da yine çok enteresan tüneller gördük. 
Bunlar memleketimizde de düşünülürse, hiç olmazsa 
yarın bu yol kapanmaları ve karayollarının kar mü
cadelesi gibi, kendisine hem çok ağır, hem de çok 
masraflı olarak yüklediğimiz bir hizmeti belki yarı 
yarıya, belki de tamamen azaltmış olacak. Bolu dağı 
cesametindeki dağlan Avrupa'lı delmiş ve gayet gü
zel tünellerle geçmiş. İsviçre, İtalya, Fransa ve İspan
ya'ya kadar uzanan o yollarda, bunların çok güzel 
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örneklerini görmek mümkün oluyor. Memleketi
mizde de olmasını temenni etmek bizim vazifemiz; 
ama tabiî ki, bunlar birer imkân ve malî kaynak me
selesi. 

Bütçenin genel görüşmesi sırasında bir milyar li
ralık Şark yatırımlarına bir paranın ayrılmış olduğu 
haberini vermişlerdi. Bilmiyorum, Sayın Bakanımız 
bunun ne kadarını Şark'm bugün kuş uçmaz, kervan 
geçmez ve ulaşımı çok güç olan yollarına alabilecek. 
İnşallah bunun hiç olmazsa bir kısmı Van - Hakkâ
ri yolunun açılmasında veya Rize'den sonra geçen 
ve Ardeşen - Dereli - Alucra. (Ki çok korkunç yol
lar.) yollarının yapılmasında hiç olmazsa bir kıs
mının tahsis edilmesiyle, o semtin sakinlerine de bir 
huzur geleceğini ümit ediyorum. 

Bundan evvel muhterem Bakanıma not ettirmiş
tim; Alucra'dan çekilen bir telgrafta, «12 nci ayın 
13'ünden itibaren kapanan Alucra ve 38 köyünün yo
lu, bir ayı mütecaviz bir zaman olmasına rağmen 
halen açılamadı, ağır salgın hastalık bizi kırdı, ge
çirdi» diye yanıp yakılıyorlard*. Not ettirdim; tah
min ediyorum ki, ondan sonra açıldı ve ondan ev
velki mücadelede de açılma gayretleri vardı; ama o 
yolları geçmiş bir arkadaşımız sıfatıyle söylüyorum 
ki. çok çetin; kar mücadelesi de çetin, yollar da ki
fayetsiz. 

"Muhterem arkadaşlarım; 
Ankara - İstanbul arasında demiryolunun çift yol 

haline getirilmesi bir temennimizdir. Bugün büyük şe
hirler arasındaki mesafelerin kısaltılması, hem hiz
metin kolaylaştırılması, hem de memleketin ekono
misine ve sanayiine getireceği hizmetler yönünden te
menniye şayan bir şey. Ben, malî portesini bilmiyo
rum; ama getireceği faydalar muhakkak ki sayılama
yacak derecede çok olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanız var efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Boğaz köprüsünün; eğer ikirci bir atlama veya 
üçüncü bir atlama düşünülüyorsa, köprü olarak de
ğil de, bundan sonra hiç olmazsa savunulması ve 
stratejisi ilerideki müdafaa imkânlarımız veya bir 
harp vukuunda korunulmasının kolaylığı bakımın
dan, tünel olması hususunu ilgilileı muhakkak ki, dü
şünürler; ama bizden de hatırlatmak bir vazife. 

Aklıma başka bir şey daha geliyor muhterem ar
kadaşlarım. İstanbul Boğaz köprüsünün karayolları-

mız etütlerini ve inşasını yapıp, nezaretçi vazifesi gö
rürken, bugün İstanbul'un içerisinde İstanbul trafi
ğinin en mühim derdi olan İstanbul tünelini, metro
sunu da herhalde planlayıp ortaya koyması, yine ay
nı muhterem Bakanlığa belki tevdi edilecek. Bu mev
zuda da bize izahat verirlerse memnun olacağım. 

Bugün, son Hac seferinde yüz binlerce vasıta ka
rayoluyla bir mukaddes yolculuğa çıktı. Aslolan hiz
met olduğuna göre, bilmiyorum muhterem Bakanı
mız ne düşünürler? Bu yolda kalanlara, vasıtalara 
yardım için karayollarının küçük bir ekibi o bir 
aylık bir müddet içerisinde vazifeli olarak tahsis edi
lebilir mi? Çünkü o yolda, karayoluyle geçerken yüz
lerce, binlerce vasıtanın çok zor durumlarda kalmış 
olduklarını müşahade etmiştik. Eğer küçük bir ekip 
tahsis edilirse; sırf memleket içerisindeki hizmetler 
değildir vatandaşın hizmeti, onun dışarıya çıkması 
halinde de onun yardımına koşmak da bir hizmettir. 
Yapılırsa, hem bir hayır, hem de büyük bir hizmet 
olur kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler; müzakerelerin kifayeti hakkındaki 

önergeyi okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ediyorum. 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterli olduğunu oy
larınıza arz ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak isteyen var mı 
efendim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bun
dan evvelki bütçelerde tatbikat görmüş bir iki husus 
var. Birisi şu : Kişisel konuşmalar 10 dakika ile prog
ramda tahdit edilmiştir. Fakat fevkalâde önemi haiz 
hallerde, ya Başkanlık Divanı takdir eder veya oyla
ma ile 3 - 5 dakika mehil verilirdi. Bu, bir. 

İkincisi : Kişisel konuşmalarda; gruplar adına ko
nuşmalar bittikten sonra Başkan isimleri okur, her-
kez yerine gelir ve ona göre ayarlanır. Orada bulun
mayanlar, bilâhara geldikleri takdirde sıralarını kay
betmemiş olurlar ve en sonunda konuşurlar. Sizden 
evvelki Sayın Başkan 7 kişi olarak isimleri okudvı ve 
üç arkadaş olmadığı için, diğer kalanları rahatça sı
raya koydu ve konuşabileceğini bize ifade etti. Bu-
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nun üzerine Sayın Turanlı ile birlikte ikimizin de 
konuşma imkânımız doğdu kanaatiyle sıramızı, yeri
mizi değiştirdik. Ama sonradan; yani üçüncü otu
rumda zatıâlinizin Başkanlığında, sonradan gelenler 
geldi olarak kabul edildiği için, cebir misal, Hamdi 
Özer, eski sırasında konuşacağı için; tabiî biz de mu
hakkak konuşabileceğimiz ümidiyle yer değiştirdiği
miz için... (C. H. P. sıralarından «Konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

ALÂEDDİN YILMA ZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, bunu bir maksat için değil, kendi konuşma
mın maksadı için de değil, bir taviz maksadı ile de 
değil, bundan evvelki bütçelerde bir tatbikat olarak 
dikkatinize arz ediyorum. Eğer; bilmiyorum belki 
vardır sıram, son senatör olarak konuşma hakkım 
yok ise, önerge aleyhinde birkaç cümle ifade edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun cevap arz ede
yim. Sayın Yılmaztürk; ben, arkadaşımdan devral
dım. Buraya bir liste konmuştu, aynen o listeyi uy
guluyorum. Biliyorsunuz, ben de arkadaşlarımın aynı 
usulünü tatbik ediyorum; isimleri okuyorum, ondan 
sonra sıra ile söz veriyorum. Arkadaşım bana bir isim 
listesi bırakmıştı, o isim listesini aynen uyguladım, 
daha evvelce okunmuş olduğunu da düşünerek, ye
niden okuma lüzumunu hissetmedim. Daha evvelce 
olsaydı, belki bir karar alırdık. Şimdi önergeyi oku
dum, oylamaya geçeceğimiz sıra söylediniz; yalnız 
bundan sonra, yani Sayın Ali Oğuz'dan sonra söz sı
rası sizdedir, size son sözü vereceğim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN —• Müzakerelerin kifayetini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle, görüşmekte olduğumuz bütçenin tümü 
üzerindeki gruplar adına konuşmalar ve şahsı adına 
konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın Bakan, cevap vermek istiyor musunuz efen
dim? 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHÎM ADAK 
(Mardin Milletvekili) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Bakan, konuşma 
süreniz bir saattir, buna soruları cevaplandırma süre
si de dahildir; bunu dikkatinize arz ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHÎM ADAK 
(Mardin Milletvekili) — Peki Sayın Başkan. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem Başkam ve 
muhterem üyeleri; 

7 . 2 . 1976 O : 3 

Bakanlığım 1976 malî yıl Bütçe tasarısı hakkında 
bilgi sunmak ve bu tasarının görüşülmesi doîayısıyle 
sayın üyelerce Bakanlığıma yöneltilen soruları cevap
landırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bakanlığımın görevleri; 
— Karayolları inşaatını, 
— Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait yapı iş

lerini, 
— Demiryolları inşaatını, 
— Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
— Hava meydanları inşaatını, 
—- Akaryakıt ve tabiî gaz boru hatları ve tesisleri 

inşaatını ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptır
mak olarak belirtilebilir. 

Bu hizmetlerin ortak vasfı, yurdumuzun ekono
mik ve sosyal alanlardaki gelişmesinin altyapısını 
teşkil etmesidir. 

ıskonomik ve sosyal faktörlere dayanarak tespit 
edilen ve zaman zaman düzeltmeler yapılan karayol
ları şebekesinin standartlarını yükseltmek, kopukluk
larını gidererek devamlılık sağlayacak şekilde eksik
liklerini tamamlamak, her mevsim ve her türlü hava 
şartlarında rahat ve emniyetli geçit veren yollar inşa 
etmek ve bakımlarını sağlamak, kaplamalı yol tulle
rini, artırmak, memleketin ekonomik gelişmesine pa
ralel olarak, trafiği artan ve bu yönden geçilmesinde 
meydana gelen dar boğazları gidermek için hız yol
lan, turistik önemi olan yerlere de turistik yollar inşa 
etmek karayolları politikamızda anahedeflerimizdir. 

Demiryolu şebekesinde günün şartlarına ve mem
leket taşımacılığına cevap verecek şekilde standartla
rın yükseltilmesini, modern işletme gereklerine uy
gun olarak yeni hatlar inşa edilmesini, ticarî, balıkçı 
ve turistik limanlar ile kıyı korunmalarının, hava li
manı ve meydanlarının, ihtiyaçları en iyi ve en uygun 
karşılayan modern standartlarda inşa. tevsi ve ıslah 
edilmesini anagörev saymaktayız. 

İklim şartlarını da gözönüne alarak, teknolojik 
imkânlara göre fonksiyonları ön planda tutulmak su
retiyle yurdumuzun tarihî geleneklerine uygun ola
rak Devlet ve diğer kamu binalarının en ekonomik 
şekilde inşası, yapılır konusunda temel prensipleri-
mizdir. 

Ulaşım altyapı sistemleri ile ilgili yatırım prog
ramlarımız, bu sistemlerin ekonomik ve sosyal yön
den dengeli bit faaliyet içinde bulunmalarına imkân 
verecek şekilde hazırlanmaktadır. Geniş etüt ve araş
tırmalara dayanarak hazırlanan programlarımızda, 
ilgili kuruluşların da görüş ve işbirliği ile hareket 
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edilmekte ve bugünün ve geleceğin ihtiyaçları da göz 
önünde tutulmaktadır. Karayolu, demiryolu, deniz
yolu, hava yolu ve boru hatlarının birbirinin tamam
layıcısı olmasına önem verilmekte ve ulaşım altyapı 
politikası, yurt gerçekleri gözönünde tutularak, ileri 
teknolojinin gerektirdiği kaidelere göre yürütülmekte
dir. 

Lüks ve isi aftan kaçınılmak suretiyle bütün yatı
rımlarımızın en uygun maliyet \ e en kısa zamanda 
tamamlanarak hizmete açılmasına gayret edilmekte
dir. 

Petrol üreten komşu ülkeler son yıllarda büyük 
kaynaklara sahip olmuşlardır. Komşu ülkelerdeki 
kaynakların, gerek yatırımlara dönüştürülmesi, ge
rekse tüketim mallarında kullanılması sebebiyle yur
dumuzu her iki yönde kateden mal ve hizmet akım
larında büyük bir artış olmuştur. Tarihte olduğu gibi, 
bugün de coğrafî durumu sebebiyle bu taşımacılığın 
Türkiye üzerinden yapılması en ekonomik olmak
tadır. 

Kendi ulaşım ihtiyaçlarımızı bile tam olarak kar
şılayamayan ulaştırma altyapılarımız. uluslararası 
trafik sebebiyle kısa zamanda yetersiz hale gelebilir. 

Bu bakımdan zengin petrol ülkeleri ile gelişmiş 
ve zengin Batı ülkelerinin ticareti sonucu olan uluslar
arası transit trafiğinin geçirilmesi yüzünden liman, 
demiryolu ve karayollanmızm yeterli seviyeye geti
rilmesi ve bakımlı halde tutulması için gerekli finans
man ve yardımların sağlanması yolunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 
1973 - 1977 yıllarına ait 3. Beş Yıllık Kalkınma 

Planının 4 üncü uygulama yılına girerken, bu planm 
1975 yılı programı ile ilgili olarak bakanlığımızca ya
pılan çalışmalar ve sonuçlan hakkındaki bilgileri 
şöylece özetlemek mümkündür. 

Bayındırlık Bakanlığı 1975 Malî Yılı Bütçesi: 

Bayındırlık Bakanlığı 2 362 080 846 TL. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 5 983 403 000 TL. 

8 345 483 846 TL. 

olmak üzere olup, diğer bakanlık ve kurumlardan ak
tarılan 3 190 491 422 TL. ile birlikte toplam 
11 535 874 268 TL.'sına ulaşmış idi. Bunun dı
şında Karayolları Genel Müdürlüğü makine parkı
nın yenilenmesi ile ilgili olarak 100 000 000 TL. 
lık ödenek ayrıca temin edilmiştir. 20 Ocak itibariy
le yalnız yatırım harcamaları: 

Karayolları Genel Müdürlüğünde : 3 881 223 000 TL. 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünde : 2 468 713 495 TL. 
Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey. İnş. 
Genel Müdürlüğünde: 914 384 000 TL. 
olmak üzere toplam olarak 7 264 320 495 TL. 
olmuştur. Bu yatırımlarla bütçede öngörülen yatırım 
hedeflerinin, Karayolları olarak % 96'sına, Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü olarak, %70'ine, Demiryol
ları ve limanlar olarak % 52'sine ulaşılmıştır. Top
lam olarak bakanlığımızın ve diğer genel müdürlük
lerimizin yatırımlar inin ortalama gerçekleşmesi, 20 
Ocak tarihi itibariyle % 80 olmuştur. Bu gerçekleş
me nispeti 1973 yılında % 67, 1974 yılında % 76 idi. 
1975 Malî Yılı sonu itibariyle gerçekleşme nispeti, 
Karayollarında % 100, Yapı işlerinde % 90, Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanlarında c/c 70'e 
ulaşacağı hesaplnrnıştır. 

Bu suretle toplam olarak 8 400 000 000 TL. 
yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. 

20 Ock 1975 itibariyle bakanlığımızca bu yıl 
içinde ihale edilen işlerin keşif tutarları ve adetleri 
ise: 

Keşif tutarı 
TL. Adedi 

Karayolları Genel Müdür-
I lüğünde 2 591 916 135 1601 

Yapı işleri Genel Müdürlü-
I günde 4 767 876 523 1389 

Demiryollar, limanlar ve 
Hava Meyd. inşaatı Gene! 
Müdürlüğünde 896 447 280 22 

Toplam olarak 8 256 239 938 3Cil2dir. 
j Bu rakamlar 1974 

yılında 4 562 800 000 2571 idi. 

Bu arz ettiğim rakamlardan görülmektedir ki; 
Bayındırlık Bakanlığı olarak plan hedeflerini tutmak 
yönünde büyük bir gayret sarf edilmekte, her üç ge
nel müdürlük olarak da yeni bir sürat hamlesi içine 
girilmiş bulunulmaktadır. Ümit ederiz ki; bu hamle 

I daha ileriye götürülecektir. 
j Karayolları makine parkının yenilenmesi ve güç

lendirilmesi için 138 milyon dolarlık makine alımı 
{ projesinin uygulanmasına devam idilmiş ve 922 mil

yon liralık ihale yapılmış bulunmaktadır. Bu proje 
için şimdilik 39 milyon dolarlık dış kredi sağlanmış
tır. Bu kredinin 78 milyon dolara çıkarılması çalış
maları sonuçlanmak üzeredir. 
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Ayrıca, îran Hükümeti ile 30 milyon dolarlık ma
kine alım kredisi ön anlaşması yapılmış olup, bu ko
nudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu yıl Karayollarında 7 300 km. yol asfaltlanmış
tır. 1973'te bu rakam 6 330 km., 1974'te 6 200 km. 
idi. Bu meyanda Devlet ve il yolu olarak 1 750 km. 
yol yapılmıştır. 

Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
1976 Malî Yılı Bütçe teklifi diğer Bakanlık ve idare 
bütçelerinden yapılacak transferler hariç olmak üze
re : 

Bayındırlık Bakanlığı 2 735 871 000 TL. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 9 102 480 000 TL. 

Toplam 11 838 351 00 TL. olacaktır. 

1976 malî yılı içinde diğer bakanlık ve idare büt
çelerinden Bakanlığımız Yapı işleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesine 3 938 161 000 TL. nm aktarılacağı dü
şünülürse, Bakanlığımızın (Karayolları Genel Müdür
lüğü dahil) 1976 Malî Yılı Bütçesi 15 776 512 000 TL. 
sına baliğ olmaktadır. Bu rakam, geçen yıla nazaran 
4 240 638 000 TL, lık bir artışı ifade etmektedir ki, 
ortalama olarak geçen sene bütçesinden % 37 bir bü
yüme göstermektedir. 

Bu ödeneğin önemli bir kısmı önceki yıllardan de
vam eden işlerin tamamlanarak hizmete açılması için 
kullanılacaktır. 

Üzerinde çalışılan önemli projeler şunlardır : 
İstanbul çevre yollan : 
2 422 000 000 TL. ye mal. olan Boğaziçi ve Ha

liç köprüsünün de dahil bulunduğu 22 km. uzunlu
ğundaki İstanbul Çevreyolu inşaatı, malûmunuz ol
duğu üzere; bitirilmiş olup, bazı yerlerdeki şehir bağ
lantıları hariç, tamamı hizmete açılmıştır. 

30 Ekim 1973 tarihinde işletmeye açılan Boğaziçi 
Köprüsünden ilk işletme yılında toplam 27 700 000 
adet vasıta geçmiştir. İkinci işletme yılında birinci 
yıla nazaran trafikte c/c AS artış olmuştur. 

Günlük ortalama, 30 924 araçtan ikinci yılda 
44 899'a yükselmiştir. 

İki işletme yılında Köprü geçişinden toplam 
423 558 000 TL. gelir sağlanmıştır. Köprü gelirleri, 
geçişi ücretli olan işlerde sarfedilmektedir. Yapılan 
etütler neticesinde köprünün kapasitesi olan 100 000 
vasıta/gün 1981 yılında ulaşacağımız hedef olacak
tır. Şu anda fiilî trafik 44 899'a çıkmış durumdadır. 
Köprü projelendiriîirken düşünülen hedef 100 bin va
sıta/gündür. 

Trafik seviyesinin bu şekilde artışı, Boğaziçinde 
ikinci bir geçişin yapılmasını zarurî kılmış, bu sebep
le etüt çalışmalarına girilmiştir. 

Haydarpaşa - İzmit yolu : 
Haydarpaşa - Gebze Ekspres yolu : 
1968 yılında başlanılan, gidiş ve gelişi refüjle ay

rılmış 4 şeritli, kısmî erişme kontrollü ve 45 km uzun
luğundaki bu ekspres yolun inşaatı tamamlanmak 
üzere olun, 1976 malî yılında Gebze varyantı inşaatı
na devam edilecektir. 

Gebze - İzmit oto yolu : 
Anadolu otoyolunun bir parçası olan 40 km. uzun

luğundaki Gebze - İzmit otoyolunda sanat yapıları. 
viyadükler, geçit köprüleri tünel ve toprak işlerinde 
çalışılmakta olup, bu güne kadar, kamulaştırma da
hil, 562 milyon TL. sarfedilmiştir. Bütçe imkânları 
nispetinde işin tamamı 1979 yılında bitirilebilecek
tir. 

İzmit - Adapazarı oto yolu : 
İzmit geçişinin de dahil bulunduğu İzmit - Ada

pazarı otoyol projesi 27 . 6 . 1974 tarihinde ihale edil
miştir. Maliyeti 2,8 milyar TL., bitiş tarihi 1982 ola
rak planlanmıştır. 

Tarsus Ayrım - Pozantı oto yolu : 
Anadolu oto yolunun bir kesimi olan 61 km. 

uzunluğundaki Tarsus Ayrımı - Pozantı yolunda bu 
güne kadar 109 milyon TL. sarf edilerek sanat yapı
ları, köprüler ve toprak işlerinde çalışılmıştır. 1976 
yılında 55 milyon TL. harcanacaktır. 

izmir geçişi : 

Cumaovası ile Çiğli hava alanlarını da birbirine 
bağlayan ve izmir şehir içi geçiş ve bağlantılarını dü
zenleyen. 29 km. uzunluğundaki kısmî erişme kont
rollü bu yolun projesi ihale edilmiştir. İnşaatına 1976 
yılında başlanacaktır. 

Avrupa oto yolu : 
İstanbul - Edirne - Bulgar hududu yolu olarak 

isimlendirilen 250 km uzunluğundaki bu oto yolun, 
Vatan Caddesi kavşağından itibaren 3,5 km. lik kıs
mının inşaatına başlanmıştır. 

İstanbul - Ankara demiryolu : 

Gebze - Arif iye arası çift hat olarak 1975'de iş
letmeye açılmıştır. 

Arifiye - Sincan arasının çift hat ve elektrikli ola
rak yapımı için gerekli etüt ve proje çalışmaları de
vam etmektedir. Biten kesimlerde 1976 içinde ihale
lerine geçilecektir. Toplam proje bedeli 11 600 000 000 
TL. dır. 1981'de bitirilecek, mevcut 577 km. lik An-
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kara - istanbul demiryolu, 157 km. kısaltılarak 420 
km. ye ve yolculuk süresi de 4 saate inmiş olacak
tır. 

Bu güzergâh üzerindeki İstanbul Söğütlüçeşme is
tasyonu tadilâtı inşaatı 1975 sonunda başlamış olup, 
1977'de bitirilecektir. 1976'da 60 milyon lira sarfedi-
lecek olan bu işin ikmali ile İstanbul Çeçre Yolu ve 
demiryolu bağlantıları ve standartları ıslâh edilmiş ola
caktır. 

Toplam proje bedeli 210 C00 000 TL. olan ve 
1978'de bitirilmesi planlanan İzmit şehir içi geçişi pro
jeleri bitirilmek üzeredir. 1976 yılında ihalesi yapıla
caktır. 

Diğer demiryolları inşaatlarımız : 
Karakaya Barajı dolayıstyle yapılması gereken gü

zergâh değişiklikleri 1975 yılında ele alınmıştır. Top
lam proje bedeli 840' 000.000 TL. olup, bu işin 30 
km. İlk demiryolu varyantı ihale edilmiştir. 500 met
relik demiryolu, karayolu müşterek köprüsü ile 2 400 
m. lik demiryolu köprüsü projeleri ihaleye çıkarılmış
tır. 

47 km. uzunluğunda 5 400 m. Iik tüneli bulunan 
Tecer - Kangal arası demiryolu varyantı inşaatı, 
460 000 000 TL. proje bedeli olup, bu güne kadar 
182 milyon lira harcanmıştır. 1976'da 90 milyon TL. 
sarıedjlerek 1978'de bitirilecektir. 

Mevcut demiryollarının ıslâhı ve cevher nakli do-
layısıyle yapılması istenilen; Kahraman Maraş - Os
maniye, Diyarbakır - Arada ve Hasan Çelebi hatla
rının proje çalışmaları devam etmekte olup, 1976 so
nunda bitirilecektir. 

Liman inşaatlarımız : 
Toplam proje bedeli 850 000 000 TL. olan İzmir 

(Alsancak) Limanı tevsii inşaatında 1975'de 60 mil
yon TL. lık bir kısmının ihalesi yapılmıştır. Projele
ri hazır olan 3 600 000 ton kapasiteli bu limanın ta
mamı 1981 yılında bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 160 000 000 TL. olan Kopa 
liman inşaatı için, bu güne kadar 144 600 000 TL. 
harcanmış olup. 1977'de bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 220 000 000 TL. olan An
talya limanı inşaatı için bugüne kadar 161 000 000 
TL. harcanmış olup, 1977'de bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 300 000 000 TL. olan Ban
dırma limanı inşaatı için, bugüne kadar 209 000 000 
TL. harcanmış olup, 1977'de bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 100 000 000 TL. olan Derin
ce umanı inşaatı için, şimdiye kadar 38 000 000 TL. 
harcanmış olup, 1978'de bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 95 000 000 TL. olan Sam
sun limanının sanayi limanı olarak tevsii işinde şim
diye kadar 45 000 000 TL. harcanmış olup, rıhtım 
inşaatı 1976'da, işin tamamı 1977'de bitirilecektir. 

Yine toplam proje bedeli 91 000 000 TL. olan 
Tuzla tersanesi yapımı için gerekli liman altyapı te
sislerine bugüne kadar 66 000 000 TL. harcanmış 
olup, 1976'da bitirilecektir. 

Yeşilköy Hava limanı : 
1 400 000 000 TL. toplam proje bedelli olan Ye

şilköy hava limanı inşaatı için, 1975 sonu itibariyle 
556 000 000 TL. harcanmıştır. Evvelki senelerde bi
tirilmiş olan yeni pist ve taksirutların komple ışıklan
dırılmaları Şubat ayı sonunda tamamıyle ikmal edil
miş olacaktır. Hava alanının modern trafik cihazları 
ile teçhizatlanması ve buna bağlı olan yeni kontrol 
kulesi ve teknik blok inşaatı 1976 sonunda tamam
lanacaktır. Yılda 5 milyon yolcuya hizmet edecek ye
ni terminal binasının kaba inşaatı devam etmekte
dir. Hava alanı bütünüyle Mart 1978'de bitirilmiş 
olacaktır. 

Ayrıca, 320 000 000 TL. proje bedelli THY uçak 
bakım tesisleri inşaatı devam etmekte olup, bugüne 
kadar 178 milyon lira harcanmıştır. Bu inşaatın da 
1977 içinde ikmal edileceği talimin edilmektedir. 

Diğer hava alanları : 
Toplam proje bedeli 103 000 000 TL. olan, 1973 

yılında başlayarak bugüne kadar 48 000 000 TL. har
canmış ve 1976 yılında 30 milyon TL. sarf edilecek 
olan Trabzon hava alanı yeni pisti ve tesisleri inşaatı 
1977 sonunda bitirilmiş olacaktır. 

Toplam proje bedeli 99 0CC 000 TL. olan, 1959 
yılında başlayarak bugüne kadar 70 000 000 TL. har
canmış ve 1976 yılında 28 milyon TL. sarfedilecek 
olan Gaziantep hava alanı, belirli şartlar ile Nisan 
1976 sonunda, bütün teçhizatı ile de sene sonunda 
hizmete açılacaktır. 

Toplam proje bedeli 232 000 000 TL. olan. 1973 
yılında başlayarak bugüne kadar 78 000 000 TL. har
canmış ve 1976 yılında 80 milyon TL. sarfedilecek 
olan Antalya hava alanı yeni pisti ve tesisleri inşaatı 
1977 yılında bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 105 000 000 TL. olan, 1975 
yılında başlayarak bugüne kadar 4 000 000 TL. har
canmış ve 1976 yılında 49 milyon TL. sarfedilecek 
olan Erzincan havaalanı yeni pisti ve tesisleri inşaatı 
1977 yılında bitirilecektir. 

Ankara (Esenboğa) hava alanının geliştirilmesi 
için hazırlatılan master plana göre,, bu ay içinde rnev-
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cut pistin onarımı ihalesi yapılmış, önümüzdeki ay
larda da yeni pist inşaatına geçilecek ve sırasıyle di
ğer tesisleri geliştirilecektir. 

Toplam proje bedeli 265 000 000 TL. olan İzmir' 
in yeni hava alanı inşaatı henüz başlangıç safhasında 
olup, 1978 sonunda bütün tesisleri ile bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 310 000 000 TL. olan Dala
man hava alanı, bu ay içinde ihaleye çıkarılacak olup, 
1978 sonunda bütün tesisleri ile bitirilecektir. 

Toplam proje bedeli 90 000 000 TL. olan Kars 
hava alam için proje çalışmalarına geçilmiştir. 1976 
yılı içinde ihalesi yapılarak, 1978 yılında bitirilecek
tir. 

Atatürk Kültür Merkezi; İstanbul Opera binası : 
1970 yılında yanmış olan Atatürk Kültür Merke

zinin onarımı için 1971 - 1975 yılları içinde toplam 
123 600 000 TL. sarf edilmiştir. Onarım işlerinin, 1976 
malî yılı içinde 36 milyon TL. ödenekle, Nisan 1976 
sonunda bitirilmesi planlanmıştır. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi : 
1955 yılında yapımına başlanılan Erzurum Atatürk 

Üniversitesi inşaatı için bugüne kadar toplam 
363 000 000 TL. sarf edilmiştir. 

1976 malî yılında Erzurum Atatürk Üniversitesin
de gerçekleştirilecek yapılar için 85,5 milyon TL, 
ödenek ayrılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi : 

1963 yılında yapımına başlanan Trabzon Karade
niz Teknik Üniversitesi inşaatı için bugüne kadar 
toplam 287 000 000 TL. sarfedilmiştir. 

1976 malî yılında Trabzon Karadeniz Üniversite
sinde gerçekleştirilecek yapılar için 46 milyon TL. 
ödenek ayrılmıştır. 

Millî Kütüphane : 

Ankara'da yapımına başlanılan ve 40 000 M2 in
şaat alanı olan Millî Kütüphane binası için bugüne 
kadar 14 000 000 TL. sarfedilmiştir. 

1976 malî yılında Millî Kütüphane inşaatı için 
25 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 

Devlet arşiv sitesi : 
1973 yılında yapımına başlanan ve toplam proje 

maliyeti 140 000 000 TL. olan Devlet Arşiv Sitesi 
için bugüne kadar 55 700 000 TL. sarfedilmiştir. 

Türk Devlet Arşivine modern bir hüviyet kazan
dıracak bu yapı için, 1976 malî yılında 40 milyon 
TL. ödenek ayrılmış olup, tesisin tümü 1977 malî yılı 
sonunda tamamlanacaktır. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 

Bütün proje ve yatırım işlerinin gerçekleşmesinde 
ve ileri teknolojinin uygulanmasında teknik eleman 
meselesinin en önemli faktör olduğu aşikârdır. Tek
nik eleman yetiştirilmesi ve yetişkin elemanların elde 
tutulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu 
mesele üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Yüce Mec
lisin bu çalışmalarımızın neticesini almakta bize yar
dımcı olacağına inanıyoruz. 

Bakanlığım çalışmalarıyla 1976 Malî Yıl Bütçesi
ni anahatlarıyla takdim eden sözlerime son verirken, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Müsaade ederseniz soruları cevaplandırayım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorulan sorular çok. Sayın üyeler 

yazılı olarak vermişler; bir kısmı belirtmişler hangi 
sorular olduğunu, bir kısmı şifahen belirtecekler. Sa
yın Bakan, sorulara burada cevap verebileceğiniz gi
bi, bilâhara Bakanlığınızca yazılı olarak da cevap 
verebilirsiniz. 

Sayın arkadaşlarımdan benim istirhamım şudur; 
Turizm Bakanlığı Bütçesini ve Ticaret Bakanlığı Büt
çesini bugün görüşüp karara bağlamanız gerekiyor, 
aksi takdirde programımız aksıyor. Bu itibarla; bir 
iki sayın üye şifahen soracaklarını belirtmişlerdir, 
kısa ise şifahen sorsunlar, Sayın Bakan burada cevap
landırsın. Uzun soruların yazılı olarak Bakanlıkça 
cevaplandırılmasını istirham ediyorum. Bir itiraz var 
mı efendim? 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, be
nim sualimi aracılığınızla sormak istemiştim. Yazılı 
olarak verdim, zabıtlara geçmesinde zaruret hissedi
yorum. 

BAŞKAN — Arzu ederseniz okuyarak zapta ge
çireyim, Sayın Bakan tarafından bilâhara cevaplan
dırılsın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, benim de kısa bir sorum vardı, zatıâlinize 
göndermiştim. 

BAŞKAN — Sırayla okuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın Bayındırlık Bakanı Sayın 
Fehim Adak tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve teklif ederiz. 

Manisa Manisa 
Oral Karaosmanoğlu Ruhi Tunakan 

1. İzmir - Balıkesir iltisakı Gördes karayolunun 
ıslahı ve asfaltlanması zarureti müteaddit defa ilgi
lilere intikal ettirilmiştir. 1976 yılı içerisinde asfaltlan
ma işinin ikmali düşünülmektedir midir? 
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2. Soma - Yağcılar - Savaştepe yolunun Balıkesir 
hududuna kadar olan kısmının ıslah ve asfaltına bu 
yıl başlanıp bitirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
(Balıkesir kısmı bitmiştir.) 

3. Kırkağaç - Gelembe yolunun bu yıl içerisin
de asfaltlanması ikmal edilecek midir? 

4. 19,5 milyon liralık kısmı ihaleye verilen De
mirci - Salihli karayolunun ıslah edilip, asfaltlanması 
hususu esasen Programda bulunuyor, işin, en geç iki 
yıl içerisinde ikmali zaruret halindedir. Gerek şubat 
sonuna kadar, gerekse 1976 içerisinde projenin ne 
kadarı realize edilecektir? Gecikmeye meydan verile
cek midir? 

5. Halihazırda çok bozuk ve zaman zaman hiç 
geçit vermeyip, 40 kilometrenin arabayla üç saatte 
gidileceği Kula - Selendi yolu hakkındaki önce yap
tığımız müracaatlardan bir sonuç alınamamıştır. İki 
ilçeyi bağlayan bu yolun süratle bakım, ıslah ve ik
mali zaruretine inanıyor iseniz, bitirmeyi ve geçit 
verir hale sokup, normal standartlara göre inşaasını 
düşünüyor musunuz? 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1976 malî yılı Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi ile ilgili ve ilişikte sunduğum soruları
mın, aracılığınızla Bayındırlık Bakanından sorulma
sını ve bu sorularımın muhterem Bayındırlık Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

Sorular : 
1. Büyük bir ihtiyacı karşılamak maksadıyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin durumu ile mü
tenasip bir cami yaptırılmak üzere, proje ve diğer 
ilk faaliyet için 1975 malî yılında yeterli tahsisat ay
rılmış idi. Bu yılki bütçede konu ile ilgili bir tahsisat 
konulduğunu göremedim. 

A) Acaba bugüne kadar söz konusu cami için 
faaliyete geçilmemiş olmasının sebebi nedir? 

B) 1976 malî yılında bu camiin yapımı için tah
sisat ayrılmış mıdır? Ayrılmış ise ne kadardır? Ayrıl
mamış ise sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, yazılı olarak istiyor
sunuz değil mi efendim? 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Evet efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir başka soruyu okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Bir süreden beri, Türkiye'nin en eski meydanla
rından biri olan Elâzığ havaalanı trafiğe kapalıdır. 

140 bin civarındaki şehir nüfusu ile, Fırat Üni
versitesi ile de bir üniversite ve metropol şehir ka
rakterinde süratle gelişen Elâzığ ve civarı Tunceli, 
Bingöl, hatta Muş illerimiz Elâzığ havaalanından is
tifade etmektedir. 

Mevcut meydanın, F - 28'lerin inip kalkabilmele-
rini tenıinen tamiri için Bakanlıkça ihale edilmiş ol
masından dolayı teşekkür ve şükranlarımı arz ede
rim. Ancak, bir kaç sene sonra F - 28'ler seyrüsefer
den kaldırılınca sıkıntılar tekrar başlayacaktır. 

Bu sebeple, Elâzığ'da, büyük uçakların inip kal-
kabilroeleri için yeni bir meydanın inşaasına şimdiden 
süratle başlanması zarurîdir. 

Bu hususta Sayın Bakan ne düşünüyorlar? Bakan
lıkta bu yoldaki çalışmalar ne safhadadır? 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Cahit Dalokay 
BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Başkan 

Bakana soru sormak istediğimi arz ederim. 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, yazılı olarak ce
vap vermek mümkün müdür acaba? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır 
efendim, zabıtlara geçmesini istiyorum, kısadır. Mü
saade ederseniz, Sayın Bakan yazılı olarak da bana 
cevap verebilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Zonguldak ili, yol bakımından en geri illeri
mizden biridir; ekonomik gücü çok yüksek olmasına 
rağmen. Binaenaleyh, programa alınmış olmasına 
rağmen, bazı yollarımızın mütemadiyen gecikmesi, 
halkımızın ıstırap kaynağını teşkil etmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakandan delâletinizle şunları cevap
landırmasını istirham ediyorum : 

Mengen - Devrek - Zonguldak yolu, programı 
gereğince ne zaman tamamlanabilecektir? Çünkü, bir 
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hayli gecikmeler vaki olmuştur. Bunlardan gayri, yeni 
programlanan; eski yolların ıslahı şeklinde program
lanan Sapta - Zonguldak yolu ne zaman yapılabile
cektir? Çaycuma - Fiiyos yolu ne zaman asfaltlana-
bilecektir? Çaycuma - Bartın arasındaki yol, prog
ramda asfaltlanması icabettiği için ve bu mütemadi
yen geciktirildiği için, acaba ne zaman program ta
hakkuk ettirilebilecektir? 

Ereğli - Zonguldak yolu, Türkiye'nin en iptidaî 
yoludur. Zannediyorum ki, bugün Himalaya dağla-
rmda dahi bu kadar iptidaî bir yol kalmamıştır. 
Mevcut yolun ıslahına Zonguldak halkı razıdır ve 
bunun bu şekilde programlanmış olduğu bir vakıa
dır. Bu yol ne zaman tahakkuk ettirilecektir? Yani 
mevcut yolun asfaltlanması ne zaman tahakkuk et
tirilecektir? 

Karaevli - Eflani yolu bu sene asfaltlanabilecek 
midir? 

Karabük - Yenice arasında hiç bir veçhile geçit 
vermeyen fevkalâde kısa yolun, çok uzun mesafeler
den dolaşarak o halkın Yenice'ye varmasını- ieabet-
tirmiş olduğu bir vakıadır. Senelerce yapılması düşü
nüldüğü halde tahakkuk etmeyen Yenice - Karabük 
yolu için Sayın Bakan ne düşünmektedir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce; Sa

yın Bakan tarafından yaz;îı olarak cevaplandırıla
caktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan... 

BAŞKAN.— Sayın Gündoğan, bir şey mi söylü
yorsunuz efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim, benim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Şifahen mi efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Bakan tarafından burada mı 
cevap verilecek?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biîâhara 
cevaplandırılmasını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
büind'ği gibi bu yıl memleketimiz çok ağır bir kışın 
etkisinde kaldı. Karayollarında çalışan fedakâr men
suplar, gerçekten yolların açılması için fevkalâde ola
nak sağladılar. Ancak, bilinen bir gerçek de vardır; 
kıçtan sonra yolların çok fena bozulduğu bellidir, 

dünyanın her yerinde de beyledir. Acaba, hemen ilk
baharda ve onu takibeden günlerde, yaz aylarında bo
zulan yollarımızı yapmaya yetecek bir gücümüz var 
mı? Bir plan yaptık mı? 

Bunu cevaplandırmasını isterim, lütfen. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gündoğan. 

Saym Bakan, sorular zaptedildi değil mi efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (Mar

din Milletvekili) — Evet efendim, cevaplandıraca
ğım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer sorulan okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

1. Kahraman Maraş - Andırın ilçesi stabilize yol 
terk edilmiştir. Sebebi nedir? 

2. Göksün ilçesi ve Elbistan 70 kilometrelik 
asfaltına 1976 yılında devam edilecek midir? 

Kahraman Maraş 
Hilmi Soydan 

Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırı
lacaktır. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, bir soru da ben soracaktım. 

BAŞKAN — Şifahen mi efendim? 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Evet 

efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sırayla Sa

yın Başkan! 
BAŞKAN — Peki efendim, diğer yazılı soruyu 

okuyorum, haklısınız. Şifahen bazen kısaca arz edi
yorlar da, onun için söz verecektim. 

Okuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Aşağıdaki suallerin Sayın Bakandan sorulmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Hakkâri 
Naci Cidal 

1. Yılın 7 ayında PTT hizmetleri dışında her 
türlü ulaş'in imkânlarından yoksun olan, tamamen 
kapalı kalan Şemdinli ilçesinin içinde bulunduğu çok 
acı duruma son vermek için Saym Bakanlık özel bir 
ilgi gösterebilirler mi? 

2. Tıpkı Şemdinli ilçesi gibi, en az 6 ay ;um ül
ke ile irtibatı tamamen kesilen Beytüşşebap ilçesi terk 
olunduğu acı kaderinden ne zaman kurtar i be aktır? 

3. Yüksekova ilçesinin Dağlıca nahiyesi, ilçe 
nüfusunun en yoğun olduğu bir yerleşme yeridir Bir
kaç yıldan beri üzerinde çalışılan (Yüksekova -.Dağ-
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lıca) yolu ne zaman bitecektir? Çok az ödenek tah
sis olunan ve bu nedenle bir türlü bitmeyen, bu yolun 
bitimi için Sayın Bakanlık biraz daha titizlik göstere
mez mi? 

NACİ CÎDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz 4 ncü bir sualimi de sormak istiyorum. 

Van - Hakkâri yolunun asfaltlanması işi ne zaman 
bitirilecektir? Sayın Bakanın bu hususta bir düşün
cesi var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Cidal, sorularınız Say KI Ba
kan tarafından cevaplandırılacaktır. 

Bir diğer soruyu okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına delâletlerinizi dilerim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
1. Eskişehir - Seyitgazi yolu ne zaman tamam

lanacaktır? 
2. Mihalıççık - Sarıyar yolu ne zaman yapıla

caktır? 
3. Eskişehir - Sancakaya yolunun yapılması dü

şünülüyor mu?» 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sorularınız Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılacaktır. 
Diğer soruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakandan sorulma

sına delâletinizi arz ediyorum. 
Rize 

Talât Doğan 
1. Rize - İkizdere yolu güzergâhının, Güneyce 

bucağı belediye hudutları içinde şehiriçi geçişi kısmı
nın istimlâki yapılamadığından belediye hizmetleri 
aksamaktadır. İstimlâk ne zaman yapılacaktır? 

2. Rize - Pazar - Ortaköy (Hemsin) yolu 1Q75 
yılı il yollan yapım programında idi. Proje bedeli 6 
milyon TL. olan bu proje niçin uygulanmadı? Prog
ram Bütçeye göre yerinde sarfı gereken bu 6 mil
yon lira nereye kaydırıldı? Bu yol ne zaman yapıla
cak? 

3. Rize - Çayeli yolu üzerinde Söğütlü köyü ba
lıkçı barınağı ileri derecede hasar görmüştür, onarımı 
gereklidir. Limanlar Birinci Bölge Müdürlüğüne ge
rekli emir ne zaman verilecektir? 

4. Askerî, ekonomik, idarî ve turistik önem ta
şıyan Rize - îspir yolunun yapımı ne safhadadır? Bu 
yolun yapımına bu sene hız verilecek midir? Bu yol 
ne zaman bitirilebilecektir? 

5. Rize ili : Kaptanpaşa - Başköy, Çamlihem-
şin - Aydar, Şalarha - Andony turistik yolları yapımı 
ne safhadadır? Bu yolların yapımı ne zaman bitiri
lebilecektir? 

6. Rize içi geçiş yolu her bakımdan hayatı felce 
uğratmaktadır. Bu yolun yapımı için bu sene büyük 
faaliyet gösterilmesi zarurîdir. Bu hususta şimdiden 
tedbirler alıp ilgililere emir vermeyi düşünüyor musu
nuz? 

7. Rize liman inşaatı neden çok yavaş yürüyor? 
Bu inşaatın hızlandırılması için ne gibi kararlar aldı
nız ve uygulama için neler yapacaksınız? 

8. Rize ili : İyidere barınma yeri, Balıkçı köyü 
çekek yeri, Derepazarı motor yanaşma yeri, Pazar 
ilçesi motor iskelesi inşaatının' ne zaman yapımlarına 
başlanacaktır? 

9. Rize ili : İyidere bucağı, Çayeli ilçesi sahil 
tahkimatı ne zaman yapılacaktır? 

10. Rize ili : Derepazarı bucağı şehir içi geçişi 
ne zaman yapılacaktır? 

11. Rize ili : Çayeli ilçesi liman inşaatı, Fındıklı 
ilçesi Kıyıcık köyü balıkçı barınağı ne zaman yapı
lacaktır? 

12. Rize ili : Çamlıhemşin ilçesi, Kalkandere il
çesi, Çayeli Kaptanpaşa il karayollarının yapım ve 
onarımları ne zaman yapılacaktır? 

13. Rize ili : Çayeli ilçesi Büyükdere köprüsü 
ne zaman yapılacaktır? 

14. Rize Devlet Hastanesi etüt ve projesi bu se
ne, (Hazır 14 dönümlük arsada) inşaatına başlana
bilmesi için bu yaz döneminde bitirilmesini istiyo
rum. 

İlgililere güvenim var. Siz de lütfedip meşgul olur 
musunuz? 

15 nci yılı içindeki programların uygulanmasına 
Bütçe Şubat sonunda kabulle Martta yürürlüğe gir
mesine rağmen; ancak Eylül veya Ekim aylarında 
faaliyete geçilebiliyor. Büyük zaman kaybının telâ
fisi için ne gibi tedbirler alacaksınız? 

Not : Sorularımın yazılı cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Sayın Bakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Diğer soruyu okuyorum: 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sayın Bakanı» 

yanıtlamasını rica ederim. 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 
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1. Eskişehir - Seyitgazi yolu 1974 yılında progra
ma alındığı halde, bugüne kadar kaplanmamıştır. 
1976 programına tekrar alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Savaş, Sayın Bakan yazılı 
olarak cevap vereceklerdir. 

Diğer soruyu okuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Sayın Bayındırlık Bakanından yerimden soru sor
mak istiyorum, gereğine müsaadelerinizi arz ederimi 

Çanakkale 
ismail Kutluk 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, buyurun. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, eğer söz sıram gelseydi, 3 yıldan beri burada il
gililere seslendiğim hususlarda konuşacaktım; ama 
şimdi sual şeklinde soruyorum. 

Balıkesir - Çanakkale yolu tarihî bir yoldur. Ge
çen sene bu yolun Balıkesir'den Balya'ya kadar olan 
kısmı asfaltlanmıştır. Bundan evvelki sene de Yeni
ce - Çanakkale arası asfaltlanmıştır. Halbuki Yeni
ce - Balya arasındaki yol, bana verdikleri bilgiye gö
re, «Altyapı tesisleri yeterli olmadığı için asfaltlan
ması mümkün değildir.» diye söylediler. Şimdi istir
ham ediyorum; Çanakkale'den Yenice'ye kadar 116 
kilometrelik yolun sahası veya altyapı tesisleri acaba 
asfaltlama yapılmasına müsait değil midir? 

Geçen sene asfaltlanan Balıkesir - Balya arasın
daki yolun asfalt işlemi bitirildiğine göre, bu arada
ki 39 kilometrede yolun bırakılmasına sebep, acaba 
bu alt yapının müsait olmayışı mıdır? 

Şimdi Sayın Bakandan istirham ediyorum; 39 ki
lometrelik bu tarihi yolun yapılmayışının sebebini 
lütfen açıklar mısınız? Veyahut ne zaman açılacak
tır, yapılacaktır? Bir, bunu istirham ediyorum. 

İki; Bayramiç - Çan arası son derece işlek ve o 
havalideki zenginliğin İzmir'e, Anadolu'ya açılan 
kapısıdır. Bu yol da 35 kilometre civarındadır. Bu 
yolun da bugüne kadar asfaltlanmayışının sebebinin 
ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Gayet kısa bir yolumuz da vardır; Ezine - Boz
caada'ya giden odun iskelesine kadar 16 kilometre 
kilometrelik bir yoldur. Bu, hem sirkülasyonu sağ
layan bir yoldur, aynı zamanda turistik mahallere 
gidişin, turistik tarihî şehirlere gidişin yoludur; ec
nebilerin geçtiği bir yoldur. Bu yolun da asfaltlanıp, 
asfaltlanmayacağı hususunda Sayın Bakan ne düşü
nüyorlar.? 

Bir hususu daha sormak istiyorum; 
Bursa - Karacabey hudutları içerisinde Marma

ra'ya açılan Kurşunlu diye bir köy vardır. Bu köy
lüler, Rize tarafından gelmiş muhterem insanlardır; 
balıkçılıkla geçinirler. Ormanın dibinde geçimleri sa
dece balıkçılıktır. Kurşunlu köyüne bir balıkçı ba
rınağı yapılması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

Bu hususların Sayın Bakanımız tarafından cevap
landırılmasını rica ederim. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. So

rularınız Sayın Bakanlıkça yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanının aşağıdaki sorularıma söz
lü veya yazılı olarak cevap vermesini arz ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

1. — Nusaybin - Cizre İpekyolu 1976 yılı içinde 
inşaatı bitecek mi? 

2. — Nusaybin - Midyat yolu 1976 yılı Bütçesi 
ile hangi safhaya getirilebilecektir? 

3. — Mardin - Ömerli - Midyat yolunun 1976 
yılında stabilizesi bitecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılacaktır. 

Diğer bir soruyu okuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını arz ederim 
Kırklareli 

Ali Alkan 
1. — İstanbul Edirne karayolu üzerindeki Lüle

burgaz ve Babaeski köprüleri senelerdir yapılma
mış, bu yüzden yaz aylarında büyük kazalara sebep 
olmaktadır. Adı geçen köprülerin son durumları 
nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılacaktır. 

Diğer bir soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı Sayın Fe-
hinı Adak tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Sinop 
Nazım İnebeyli 
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1. — Sinop - Boyabat arası yolu ihale edilmiş mi
dir, ne zaman bitirilecektir? 

2. — Sinop - Ayancık yolunun etüt ve projesi ya
pılmış mıdır, ihalesi ne zaman yapılacaktır? 

3. — Durağan - Çerçiler yolunun onarımı hak
kında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılacaktır. 

Diğer bir soruyu okuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Samsun hava meydanı, bulunduğu mevki itiba
riyle muntazam uçak seferi yapılmasına müsait de
ğildir. Samsun'da her zaman rahatlıkla uçakların inip 
kalkabileceği yeni bir meydan yapılması Bakanlığı
nızca düşünülmekte midir? 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

BAŞKAN — Yazılı müracaatlar bitmiştir. Şifa
hî soru sormak isteyen?.. Sayın Emre İleri, buyuru
nuz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan; 

Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması dileği ile iki sorum var. 

1. — 1974 yılında asfaltlanma konusu ele alınan; 
ama bugüne kadar tamamlanamamış bulunan Kır
şehir - Ortaköy - Aksaray ve Niğde - Çamardı yol
larının asfaltlanamamış olan kısımlarının 1976 uy
gulama programındaki durumları nedir? Bu asflat-
lanma işi 1976'da tamamlanabilecek midir? 

2. — Kapadokya yöresinin tarihî yönden en zen
gin bölümü olan Aksaray İhlara vadisinin Ürgüp, 
Göreme ve Derinkuyu kesimine bağıntısını sağlamak 
ve Kapadokya'yı bir bütün olarak turistik yönden 
değerlendirebilmek için 1974 ylında, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü de dahil olmak üzere, ilgili bakan
lıklar arasında teknik düzeyde bir kurul çalışmaya 
başlamıştır. 

Ancak, bugüne değin bu çalışmalardan bir so
nuç alınamadı. Özellikle Ihlara Vadisi için Kara
yolları açısından çalışmalar şimdi hangi aşamadadır, 
uygulamaya ne zaman başlanacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Emre İleri, sorularınız Baş

kanlıkça tespit edilmiştir; yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Sorular bitmiş olduğundan, son söz hakkı Sayın 
Yılmaztürk'de. Buyurun Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
> Başkan, muhterem senatörler. Bayındırlık Bakanlı

ğının güzide elemanları; 
Benim de kısa bir maruzatım olacak. Ankara -

İstanbul yolu, son aylarda «Ölüm yolu» adını almış
tır. Bu yol üzerinde rekor seviyede, en çok sayıda 
trafik kazası. Bolu dağı inişinden başlayarak, Hen
dek İlçesine kadar uzayan Düzce Ovası içerisinde ol
maktadır. Ankara - İstanbul yolu üzerinde günde or
talama 10 trafik kazası olmaktadır. Ortalama 2 mil
yon civarında millî servet ziyaı, büyük ölçüde ölüm, 
ayrıca da sakat kalan yüzlerce vatandaş ve işgücü 
kaybı.. Trafik kazaları; malumunuz, yola ait sebep
ler, sürücüye, taşıyıcıya ait kusurlar, vesaiti nakliye
ye ait kusurlar, bir de yayalara ait kusurlar olarak 
ele alınır. 

Ankara - İstanbul yolu üzerindeki trafik kazaları 
incelendiği zaman, sürücüye, vesaiti nakliyeye ait 
olan kusurların fevkalâde az olduğu görülmektedir; 
binde bir rot çıkması gibi çünkü beynelmilel yol ol
duğu için, ekseriya bakımlı arabaların seyrettiği bir 
yoldur. Bu yol üzerinde, malumunuz günlük yükün 
28 bine çıktığı olmuştur; yani Avrupa ve diğer ülke
lerde görülen beynelmilel otoban yükünün üstünde
dir. Bu haliyle bu yolda trafik kazalarının sebebinin, 
taşıtların sayısının fazlalığından ve yolun kifayetsizli
ğinden olduğu ortadadır. Binaenaleyh, bu kadar faz
la yükü bu yolun taşıyamayacağı aşikârdır. Sayın Ba
kan burada ifade ettiler; İstanbul - Gebze, Gebze -
İzmit, İzmit - Adapazarı bölümü belki de 1981'de 
1977 içinde olacak; ama onun öbür tarafı hakkında 
bilgi vermediler. 

Biz, ümit ediyorduk ki, Adapazan'ndan sonraki 
geçit için; duyduğum, kadanyle, dörtyoldan itibaren 
ağır vesait için ayrı bir güzergâh (Göynük, Beypaza
rı; neresi ise, teknik ilgililerin bileceği husus) 
tespitiyle, bu yükün biraz daha kestirme olan bir yol
la, (Hiç olmazsa TIR'lar ve kamyonlar için) hafifle
tilmesi çalışmaları var idi; bu ne safhadadır?.. 

Ayrıca; Edirne - İstanbul, İstanbul - Ankara, An
kara - İskenderun yolu (ki, bu yolun en büyük kesi
mi Ankara - İstanbul yolu) aşağı yukarı 5 milyarlık 
bir porteyi taşıyan bir yoldur. Bunun ancak Adapa
zarı - İstanbul kesimi planlanmış ve birkaç sene için
de yapılacak. Öyle tahmin ediyoruz ki, bu yollar bit-

İ t i ğ i zaman, öbür tarafı trafik bakımından daha da 
yüklü olacaktır. O halde, benim ilçem olan Düzce'de 
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bu yol ölüm yolu olmaktan • kurtulamayacak • ve-kaza
lar daha birkaç sene devam edecek demektir. Hepi
nizin malumudur, bir karayolcusu 4 bölge ilgisinden 
de aldığı malumata göre, İstanbul'a srabasıyle gitmiş, 
fakat trafik ve kazaları gördükten sonra karayolunu 
terk etmiş ve trenle Ankara'ya dönmüştür. Mesele 
böylesine önemli ve böylesine fecidir. 

Türkiye'deki trafik kazalarının rekor seviyesi Düz-
ce'de; Ankara - İstanbul yolu üzerindedir. Bu senenin 
istatistiğini bilemiyorum; ama dünyada rekor seviye
dedir bu kazalar. Yani dünyada birinciliği alıyoruz, 

O halde, Ankara - İstanbul yolunu süratle çift yol 
haline getirmek veya hiç olmazsa, yer yer, masraf ba
kımından büyük kültet tahmil etmeyen kısımlarda bir
kaç şerit şeklinde artırmakla, kazaları büyük ölçüde 
önleyebileceğimiz ümidi taşıyorum. Bu seneki büt
çede durum malum: fakat hiç olmazsa bundan sonra
ki önümüzdeki yıl için bir proje çalışması yapılarak, 
bütün Anadolu illerinin ticarî bir merkez olması do-
layısıyle istanbul'a taşındığı bu Ankara - İstanbul yo
lunun kısa zamanda ve süratle çift yol haline getiril
mesine ihtiyaç ve zaruret vardır. Belki demiryolunun 
çift olması büyük ölçüde insan taşımasını temin 
edecek; ama onun ötesinde, hepinizin malumu olan 
karayoieuluğu, istihsal mamullerinin istihlâk bölgele
rine süratle yetiştirilmesi bakımından önemini kay
betmeyecek ve bu yolun trafik yükü belki şahıslar için 
bir ölçüde azalacak; ama yük nakli bakımından azal
mayacak, artacaktır. 

Onun için sayın Bakandan istirham ediyorum; 
Adapazarı'ndan sonraki bölüm için bir güzergâh çift 
yol veya ikinci güzergâh çalışmaları ne merkezdedir?. 
Bu konuya eğilirlerse iyi olur. 4 ncü Bölge iigililerince 
de, Genel Müdürlükçe de bu yolun ne ölçüde büyük 
trafik kazası ve zarar ika ettiği malumlarıdır, bu yol
dan giden bütün parlamenterler de şahididirler. «Doğu
nun yolları yapılmamışken, Ankara - İstanbul yolu 
çift olur mu?» gibi bir düşünceyle değil, büyük ölçü
de can kaybı ve millî servet kaybına sebep olan ve 
büyük ölçüde bir ihtiyacı; 67 ilin İstanbul'la irtibatın-
daki ihtiyacını karşılayan bir yol olması düşüncesiyle 
buna ayrı bir önem verilirse, her halde mahallî sıkın
tımız da ortadan kalkar, ayrıca da yerinde bir hizmet 
yapılmış olur. 

Bir ön müdahale olarak; şehir geçişlerinde alt -
üst geçitler veya tel örgülerle, bir de yan yollar mese
lesi var. 

Bilhassa benim ilçemde, kazanın sebepleri olarak 
yaptığımız incelemelerde, traktörlerin, hayvanların ve 
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yayaların-asfalt •üzerinde yürümeleri, beynelmilel tra
fiğe alışkın ecnebilerin de bunu hiç tasavvur, etmeden 
büyük süratle bu yoldan geçişleri, büyük ölçüde kaza
ya sebebiyet vermektedir. Bolu, Düzce, Hendek gibi 
mıntıkalarda tel örgü ve bir de yeraltı - yerüstü geçit
leri ve yan yollar ihdas edilir ise, hiç olmazsa o ma
hallî şehrin ihtiyaçları yan yollardan karşılanır ve böy
lece beynelmilel yolun trafiği, hem aksatılmamış olur, 
hem de kazalar azalmış olur. Bunun üzerinde çalış
malar var idi; bilmiyorum ne ölçüde... Bunlara hız ve
rilirse, kazaların bir kısmı hiç olmazsa çift yol olun
caya kadar bir müddet için belki yüzde 50 nispetinde 
önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir dakikanız var, 
rica ediyorum. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Peki 
sayın Başkan. 

Bir de anayola bağlı iltisaklar halinde, kısa kısa, 
program dışı daha evvelce asfaltlanmış olan yerler 
var. Bu yolların bakıma alınması tabiî ki, karayolları 
ağına almrnasıyle mümkündür. Program dışı asfalt
lanmış olan bir yolun, altyapısı yapılmış olan bir yo
lun çok cüzî olarak çukurları doldurmak şeklinde 
bakımı mümkün iken. Karayolları ilgilileri veya asfalt
lama şefleri «Karayolları ağına alınmadıkça, bu yol
ların bakımını yapamıyoruz.» derler. Bu gibi ufak 
müdahaleleri de biiâhara sayın Bakanlığa ve ilgililere 
(Vaktim olmadığı için sözü uzatmayayım) takdim ede
rim. Bunun için de bir umumî prensip kolaylığına va
rılmasını Bakanlık ve ilgililerden istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yılmaztürk. 
Sorular bitmişti; fakat sayın Erkmen tarafından 

yazılı olarak birkaç soruyu havi bir önerge gelmiştir. 
Bakanlığa intikal ettireceğim efendim. Okunmasını 
istiyor musunuz?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Tensip 
ederseniz okunsun efendim. 

BAŞKAN — Okuyayım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık sayın Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine 
delâletinizi arz ederim. 

1. Giresun - Dereli - Şebinkarahisar; 
2. Tirebolu - Harşit - Torul yollan ne zaman de

vamlı ve normal trafiğe açılacaktır?.. 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 
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BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılacaktır. 

Saym üyeler; 

Şu suretle Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir Bölümlere ve 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım 

Bölümlere ve maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Bayındırlık Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim' ve destek hiz
metleri 22 821 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat, alım, bakım 
onarım işleri 176 C80 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet yapılan yapım, bakım 
ve onarım işleri 559 1C5 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma yapıları, yapım, ba
kım ve onarım işleri 1 943 535 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

903 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 34 330 CCC 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir, 
hayırlı olsun. 

17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi: 1/379; Cumhuriyet Senato
su: 1/3S3) (S. Sayısı: 532) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz. Maddeleri okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1976 malî yılında hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 9 102 480 CCO lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

i 01 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 185 958 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine ikmal ve ambarlama 
hizmetleri 1 600 000 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve 
keşif hizmetleri 210 OCO CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım 
hizmetleri 5 635 023 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yol tesis bakım hizmetleri 1 452 499 OCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 105 — 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 0 : 3 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

9C0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 19 CCÖ C.CC CQC 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Okunan bu cetvellerle birlikte 1 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
9 102 480 GOCi lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

(B) CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 370 2C0 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 8 732 28C GCC 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu okunan cetvelle birlikte 2 nci maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

3 cnü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabui etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 
Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, 
Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 
1 nci bendi gereğince Devlet bütçesinden Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya
bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak 
bütçe yılı içinde dış ülkelerle Karayolu yapım ve ba
kım ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere girişme
ye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer ilgili 
tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara ilişkin diğer 
her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye yet
kilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 
tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ve ba
kımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolla
rın kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından 
yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesisle
rin, (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından 
veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hiz
metlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin 
yaptırılması ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yaptırılacak veya bu kanunun 6 nci 
maddesinde belirtilen işlerle ilgili olarak tahsil olu
nacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabi
lir. Yapılan kesim harcamalara göre tahakkuk eden 
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miktarı ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı 
ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir ta
raftan Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak 112 - 2 - 04 - 001 (geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünelleri yapım ve onarımı) altprogram ve pro
jesi ile 113-1 - €3 - C01 (geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve faali
yetinin harcama kalemlerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili pro
jesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi 
yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

1975 malî yılı sonu itibariyle kaydedilen gelir ve 
özel ödeneğin, harcanmayan kısmı 1976 yılma yuka
rıdaki esaslar dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu bütçenin açık oylaması yapılacaktır. 
Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 

/ . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu ; 1/367) (S. Sayısı : 515) (De
vam) (1) 

Ç) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

ilgililerin yerlerini almalarını istirham ediyorum. 
Sayın Bakan? Hazır. 
Sayın Komisyon temsilcisi? Hazır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin isimlerini okuyacağım: 
Sayın Şerif Tüten; Cumhurbaşkanlığı Kontenjan 

Grupu adına. 
Sayın Feyzi Halıcı; Adalet Partisi Grupu adına. 
Sayın Hikmet Savaş; Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına. 
Şahısları adına söz alanlar : 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Hilmi Soydan, 

Sayın Beliğ Beler. 
Söz sırası Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu 

adına Sayın Şerif Tüten'de Buyurun Sayın Tüten. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının değerli mensup
ları; 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupunun, 
Bakanlık bütçesi hakkındaki görüşlerini kısaca belirt
meye çalışacağım. 

Bilindiği gibi, 20 nci Asrın en önemli karakterin
den biri, dünyanın nüfusunun süratle artması ve sa
nayileşme sürecinin az gelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelere de gene aynı süratle intikal etmesidir. Bu 
sanayileşme, bir bakıma, kitleleri, ulusları ve aileleri 
zenginleştirdiği, onların birçok olanaklarını; gezme, 
görme olanaklarını artırdığı gibi, çevre düzenini de 
bir bakıma bozmakta ve daha fazla gezen, daha faz
la görme imkânına sahip olan insana mutluluk geti
rip getirmediği tartışma konusu olmaktadır. 

Bu durum karşısında, turizmin insan mutluluğu
na hitap etmede neyi ifade ettiğini veya neyi ifade 
etmediğini tartışmak her zaman mümkün olmuştur. 

(1) 515 S. Sayılı basmayan 2 . 2 . 1976 tarihli 30 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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-Bu yönden turizmin ve turistin çeşitli tarifi ol
muştur. «24 -saatten fazla yerinden ayrılanın turist 
olduğu, amaç üzerinde gezmenin turisti ifade ettiği 
ve turizmi çerçevelediği „> şeklinde tarifler yapılmaya 
çalışılmıştır; ama gerçek olan bir şey varsa, bugün 
turizmin hemen hemen bütün sektörleri ve mutlulu
ğunu arayan insanın bütün zamanını kapsamaya baş
ladığıdır. 

Bazıları turizmi, haklı olarak bacasız endüstri 
diye tarif ederler. Bunu böyle kabul ettiğimiz zaman, 
bu endüstri ile uğraşan bir kitlenin mevcudiyetini de 
kabul etmemiz ve bu kitleyi bir seviyeye getirmemi
zin gerektiğini de aynı şekilde anlamamız gerekir. 

Turizmi bir endüstri olarak kabul ettiğimiz za
man, bu alanda başarılı olacak turizmle uğraşan in
sanlarda bir davranış bütünlüğünün yaratılmasına 
bağlıdır ve dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da 
Turizm Bakanlığının ve bununla uğraşan çevrelerin 
amacının da bu davranış bütünlüğünü yaratmak ol
duğunu hepiniz takdir edersiniz. 

Bu, birkaç safhayı içine alabilir. Birinci safha; 
eğitim, ikincisi mevzuat, üçüncüsü; malî olanakların 
artırılması ve daha iyi kullanma yollarının aranması, 
dördüncüsü; yetkilerin belirgin hale getirilmesi ve 
çeşitli sektörler arasında koordinasyonun sağlanma
sıdır. 

Eğitimi, turizmde, başta ifade ettiğim üzere, bü
tün sektörlerin içinde dağıtmak, hatta tabiri caizse, 
eritmek mümkün olduğu gibi, örneğin; ilkokullarda, 
ortaokullarda, liselerde turizmin doğrudan doğruya 
olmasa bile, neyi ifade ettiğini anlatan derslerin kon : 

ması (trafikte olduğu gibi) tavsiye edileceği gibi, özel
likle Turizm Bakanlığının eğitim alanındaki çalışma
ları da burada gözönüne alınabilir. 

Bunları iki şekilde değerlendirmek mümkündür: 
Kurslar ve okullar yurdumuzda Turizm Bakanlığının 
kuruluşundan bu yana (Ki, 1976 bütçesinden bu ko
nuya biraz daha fazla eğilmekte olduklarını memnun
lukla görüyoruz) genellikle turizm bölge müdürlük
leri, turizm büroları bulunan yerlerde eğitim kurs
ları açılması düşünülmüş ve bir ölçüde de uygulan
mıştır. 

Bu kurslarda, turiste hitap eden; başta söyledi
ğim gibi, turizm endüstrisinin öğelerim tespit eden 
veya çalışan insanların bir davranış bütünlüğüne ka
vuşturulması amaç edinilmektedir. Bir örnek vermek 
gerekirse; bir garsonun müşteriye nasıl yaklaşması 
lâzım geldiğini, nasıl eğilmesi lâzım geldiğini, teri
nin kokmamasi için ne yapması lâzım geldiğini baş-

j langiçta ifade eden, ondan sonra, tabağın nasıl ve
rilip hangi taraftan alınabileceğine kadar inen eği
limler olabilir; ama ana mesele, turiste hitap eden 
insanların davranışlarında ayrıntılara kaçmadan, ev
velâ esası öğretme bu kurslarda büyük önem taşı
maktadır. 

İkincisi; okullardır, Bilindiği gibi bir çok dış 
memleketlerde, (Biz bunu genellikle Belçika'da gör
müşüzdür) bulaşıkçılıktan başlamak suretiyle, bir 
otelin genel müdürlüğünü yapabilecek insanları ye
tiştirecek bu gibi okulları da, müesseseleri de; eğer 
bu konuda daha yetkili elemanlar yetiştireceksek, 
genişletmek gereğine inanıyoruz. 

Mevzuata gelince; bir örnek vereyim, «1976 
Bütçe programında» planlamaları yapılmış yörelerde 
organize turizm gelişme bölgelerinin fiziksel plan
ları 1976 Malî Yılı Bütçesi içinde büyük ölçüde ta
mamlanmış olacaktır.» deniliyor. Bu, güzel bir yak
laşımdır. Ancak, mevzuatta ifade etmek istediğim ko
nu şudur: Kesin yetkiler ve görevler mevzuatla; ka
nunlar olsun veya ona bağlı tüzük, yönetmelik ve di
ğer şekildeki mevzuat olsun, kesin yetkiler ve gö
revler belirtilmemiş ise, fizikî planlar ve hatta uygu
lama planlan ne kadar iyi yapılmış olursa olsun, 
bunların askıda kalması ihtimali vardır veya teşeb
büslerin bazı hukukî manilerle karşılaşması ihtimal
leri de vardır. Yani yurdumuzda gerçekten turistik 
bölgelerin (ki, bu tabir çok umumî bir tabir. Nereleri 
turistik bölgeler, hangi açıdan kabul etmek lâzım turis
tik bölgeleri?. Tarihî eserleri içine alan yerler var, ger
çekten tabiat güzelliklerini ifade eden yerler var.) fi
zikî planlarını yapmak, gelişme planlarını yapmak, 
uygulamalarına geçmek büyük önem taşımaktadır. 
Ama bu planlar yapıldıktan sonra yatırımlar bakı
mından bu planlara aykırı davranışlar olursa, bu 

. davranışlara hangi kanunlara göre, hangi organlar 
I mani olacaktır?.. Veya bu yatırımlar sadece bugün 
! büyük ölçüde mesnet teşkil eden mevzuatla Turizm 
I Endüstrisini Teşvik Kanunu dışında yatırımlara gi-
j dillirse, yani turistik belge için müracaat edilmeden; 
| farzedelim ki, krediye ihtiyacı yok, turistik belge için 

müracaat etmiyor, sonunda tarifesini de; mahallî 
belediyenin dişmda ise, belediye hudutları dışında bir 
yer olduğu için belediye de tarife tespitine karışma
yacak, krediye de ihtiyacı yok, gelip de Turizm Ba
kanlığından birinci, ikinci, üçüncü sınıf otel, motel, 
hosteî vesaire belgesi almak için müracaat etmiyor, 
böyle bir yatırım..yapıldığı zaman, bu yatırımın fizi-

| kî planlamaya veya o bölgenin turistik karakterine 
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uygun olup olmadığını kim tespit edecektir?., De
ğilse, buna, «Hayır, bu inşaatı yapamazsınız» kim 
diyecektir?. Mevzuatta belirgin olmasını istediğim 
konu]ara bir örnek olarak bunu vermek istiyorum. 

Turizm Endiistirisi Teşvik Kanunu turistik bel
geyi esas almıştır.. Zaten «Turistik belge» tabiri de 
üzerinde durulacak bir tabirdir. Yani kanun değişti
rilirse ne demek turistik?. Biliyorsunuz turistik, yer
ler dış memleketlerde asıl orta hallilerin, fakir, fu
karanın rahatlıkla kalabileceği, huzurla zamanını ge
çirebileceği yerler demektir. Biz de «Turistik» deyin
ce, lüks gibi şeyler akla gelmiştir. Turistik belge 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununda esas ahnmıştır. 
Yönetmelikte de bu bakımdan artık günün ihtiyaç
larını karşılamayacak uygulamalar vardır. O halde, 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununun dışında, bugün 
dünyada ve Türkiye'de gelişmiş olan turizm esprisi 
içinde yaklaşımlar olabilir, yatırım teşebbüsleri ola
bilir veya yapacağınız fizik planlamalarının dışmda, 
mülkiyete de dayalı bazı girişimler olabilir. Peki, 
bunlara, belediye hudutları dışmda ise, kim manii 
olacaktır veya bu şekilde yapılmasını sağlayacaktır.? 
Mevzuatta bunların kesin olarak belirtilmesi lâzımdır. 

Buradan kitle turizmine geçmek istiyorum. Baş
ta söylediğim gibi, sanayileşen ve nüfusu artan dün
yada insanlar kitle halinde temiz ve ucuz dinlenme, 
huzur ve sessizlik alanları istemektedirler. Son zaman
larda dünyada turizmi, yalnız bir sanayi bakımından 
düşünürsek ve o memleketlerin döviz kazanma veya 
bu alandaki girdilerine hitap eden bir çalışma alanı 
olarak kabul edersek, biidiğiniz gibi kitle turizminin 
dışında, eski prens, ağa, zengin turizmi gibi bir konu 
da tekrar düşünülür hale gelmiştir. O halde, Türki
ye'deki turizm potansiyeli karşımdaki politika neye 
hitap edecektir?.. Kitle turizmi bugün bir gerçektir. 
Yani, basta söylediğim g:bi sanayileşmenin mutlulu
ğunu kaybettirdiği insanların huzuru için aradığı bir 
gerçektir kitle turizmi. Ama kalkınmak isteyen mem
leketlerde sadece kitle turizmi mi düşünülecektir?.. 
Bunun yanında, başka yolları da var mıdır ve bu han
gi mevzuatla tespit edilecektir?.. 

Kitle turizmi bir gerçek olduğuna göre, yine bu 
ikinci bölümde mevzuatın yanında, koordinasyonun 
da çok iyi düşünülmesi gerekir. Ben başından geçen 
bir - iki örneği vermek istiyorum. Birisi, Marmaris 
Tatil Köyü ile ilgilidir. 

1961 - 1965 yıllan arasında, değerli Bakanlık 
mensupları arkadaşlarımın bildikleri gibi, Muğla'da 

valilik sorumluluğunu taşıdım. Turizmin daha yeni 
kalkındığı devrelerde iki tatil köyünün yapımı evvelâ 
Marmara bölgesinde veya Ege taraflarında düşünül
müş olmasına rağmen, bir tanesi Marmaris'e kaydı
rtabildi ve bunun ihalesi yapıldı Turizm Bankası ta
rafından. Müteahhide verildiği zaman ben o gün te
sadüfen Marmaris'e gitmiştim ve müteahhidin elin
de tatbikat planları vardı. O gün hiç unutmam bir 
tane de denizin kenarında çam kesmişti, o kalınacak 
yerleri, gazino kısmını, motel yerlerini vesaireyi he
men uygulayacaktı. Kendisine «Neden bu çamı kes
tiniz?» dedim. «Efendim, yerleştirme bu şekilde, işte 
ölçtüm, tamamen haritaya göre, şu kadar çamın ke
silmesi lâzım» dedi. Oradaki çamların her biri en az • 
50 yaşındaydı ve i 00 yaşından yukarı çamlar da var
dı ve esasında o sahildeki tatil köyünün özelliği de 
çamların altında bulunuşuydu. Ben kendisine, «Bun
ları biraz kaydıramaz mısınız? Biraz kaydırsanız şu 
çam kurtulur, bu çam kurtulur, belki hiç çam kes
meden bu tatil köyünü yerleştirmek mümkün olur.» 
demiştim. Ama kendisi bana; «Yarın kontrol mühen
disi gelecek, bu proje böyle olacağına göre, benim 
bunu başka türlü katiyen yapmam mümkün değildir 
ve bunu uygulayamam, naramı da alamam» deyince 
ben, sorumluluk bana ait olmak üzere resmî imzam
la gecikmeden mütevellit bir yazı verdim ve o inşaatı 
da durdurdum. Sonra ilgililerle temas ettim. Anla
dım ki, Turizm Bakanlığında bunun detaylı uygula
ma projeleri ve haritaları var, o haritalar Ankara'da 
masanın üzerine konmak suretiyle onu biraz bü
yültüp, (Tabiî o haritanın, mahalline gitmeyince, 
çamların nerede olduğunu göstermesi mümkün değil.) 
onun üzerinde yapılmış ve «Şurada şu ev olsun, bu
rada bu ev olsun, burada da lokanta, gazino kısmı 
olsun» denmiş ve proje gayet güzel renkli harita üze
rinde meydana çıkmıştı. 

Koordinasyondan şunu kastediyorum: Eğer bir 
arkadaşımız gelseydi, bizimle temas etseydi imkân
ları sağlardık. Nitekim, temas ettikten sonra ben, o 
sırada köyde ve şehirde kadastıo yapan ekipler bana, 
«Kaydırma yapmak için takeometre lâzım, nivo lâ
zım, diğer aletler lâzım, bunun işi çek uzun, tekrar 
hesap etmek lâzım.;> dediler. Ben uzun ifade etmeye
yim; iki kadastro ekibini, şehir ve koy kadastro eki
bini on beş gün bu teşkilâtın emrine vermek suretiy
le bütün bu binaların yerlerini değiştirip ve hiç bir 
çanı kesilmeden tatil köyünün yapılması sağlanmıştı 
ve bugün gittiğiniz zaman o çamlar altındaki huzuru 
görmeniz mümkündür. 
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Koordinasyondan maksadım, bu bütçelere intikal 
eden paraların sarfı sırasında bu prensiplerin katiyen 
gözden kaçırıîmamış olmasıdır. 

Marmaris'teki bugün turistlerin pansiyon olarak 
kaldığı evlerin yapımında da İmar - İskân Bakanlığı 
tarafından bu koordinasyonsuzluk yüzünden veya 
acelecilik yüzünden aynı hata işlenmiştir. Bitirildiği 
zaman, ben bu evleri bir yıl süreyle dağıtmadım ve 
İmar - iskân Bakanlığı ile çok geniş ihtilâflarımız ol
du. Çünkü, bu evlerin kanalizasyonları doğrudan doğ
ruya Marmaris'in körfezine bağlanıyordu. Bunun, tu
rizm bakımından neyi ifade ettiğini, ne kadar korkunç 
olduğunu takdirlerinize arz ederim. Dağıtmamakta ıs
rar edince, İmar - İskân Bakanlığı ile çok geniş ihtilâf
lara düştük, sert tartışmalar oldu hatta ve sonunda 
Bakanlık mecbur oldu, teknik elemanlarını yolladı, o 
zamanın parasıyle ilâve birkaç milyon daha harcan
mak suretiyle, bir orta halli çözüm bulunmuştu ve ba
na dediler ki; teknik tabirini pek bilmiyorum, zanne
diyorum kanalizasyonun kırmızı kodu o zaman yanlış 
ölçüldüğü ve hesaplandığı için geriye sızdırılması lâ
zım gelen kanalizasyonun, artık o inşaattan sonra ge
riye sızdırma imkânı kalmadığı için, bizzarur bu kot
ta kalma durumu ortaya çıktığı için başka hal tarzı 
yoktu, binaların hepsini yıkıp kırmızı kotları değiştir
mek gerekiyordu. O zaman her binaya ayrı bir çukur 
yapıldı. Bu, birkaç milyona mal oldu; ama bu çukur 
dolduğu takdirde kış aylarında fazlası, yeraltı suyu 
yükseldiği için, denize gidecek, yazın, yeraltı suyu se
viyesi düştüğü için, denize gitme olmayacak ve Mar
maris'te de insanlar, eğer öyle ise, tehlikeli olmadan 
denize girme olanağını bulacaklardı. 

Şimdi, bunu koordinasyondan bahsetmek için ör
nek olarak verdim, İnanıyorum, bu Bakanlığın içinde 
gerçekten yetişmiş, dünyadaki uygulamayı da görmüş 
çok değerli insanlar var; ama koordinasyonu bu büt
çelerle verilen ödeneklerin yatırımı sırasında ihmal 
ettiğimiz zaman, gerçekten üzücü sonuçlar ortaya çık
maktadır. 

Malî olanaklara gelince; bu yıîki bütçede (Turis
tik belge, tabiri de izah ettim.) belgesi olmayanların 
dışında, pansiyonları teşvik etmek için gerçekten se
vindirici olanaklar vardır, artmıştır ve bizim kanaa
timizce turizm, hiç bir zaman ve sadece büyük otel
ler ve gene bizdeki kanunî tabirle turistik belgeli mü
esseseler turizmi değildir. Turizmin temelinde, evve
lâ tevazu ile yükselecek yaklaşımlar yatmaktadır. 
Yani bölge halkının buna inandırılması, temizliğin ne 
olduğunun ifade edilmesi ve halkın evlerini; Bodrum, 
limler olabilir; ama anamesele, turiste hitap eden 
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Marmaris, Fethiye, Alanya gibi yerlerde pansiyon 
olarak açmasıyle başlar. Burada bir hareket başla
yınca, biz istemesek de artık, oraya büyük yatı
rımlar gelecektir. O bakımdan, bunların teşvik edil
mesi; gerçekten bir odasını tefriş etmesi, düzeltme
si, badanasını, sıvasını düzeltmesi, tavanını taba
nını düzeltmesi ve tuvaletini düzeltmesi için veri
lecek krediler, turizmin ilerlemesi bakımından bü
yük önem taşımaktadır. 

Hiç unutmam, Muğla'da işe başladığım yıllar
da (Bugün Kıbrıs olayı d*>layısıyle bu yol biraz 
kapanmıştır.) Arkadaşlarım bilidir, Rodos'dan de
vamlı olarak Marmaris ve Muğla'ya her gün bir
kaç Yunan vapuruyle turist gelir. Bunlar, Mar
maris'te inerdi o zaman, daha asfaltı yapılmamış 
tozlu yoldan mutlak Muğla'ya getirirlerdi. Yunan 
seyahat acentaları kasten bunu yapıyordu, o tozlu 
yoldan geçiriyordu turistleri; genellikle İskandinav
ya'dan gelen turistlerdi, Muğla'da bir öğie yemeği 
yiyorlardı, gezdiriyorlardı, bir cami gösterip, ak
şam döndürüp tekrar Rodos'a air conditionlı otel
lerine götürüyorlardı; bir mukayase de oluyordu. 
Hepsinin yanında da kumanya paketi vardı. Ben, 
Muğia'lı arkadaşlarıma sorduğum zaman, dediler 
ki; «Efendim, derler ki bu Rumlar, orada yene
cek yemek yok, hatta tam gemi Marmaris'e yak
laştığı zaman; af buyurun, tuvaletinize de gidin, 
çünkü gidecek tuvalet de yoktur, dönüşe kadar müş
kül durumda kalabilirsiniz, işte bunlar da kuman
ya paketleriniz, hemen döneceğiz.» Buna üzülüyor
lardı. Dedim ki, «Bu kimin tarafından söylenirse 
söylensin, eğer bir gerçeği ifade ediyorsa, neden 
üzülüyoruz?..» Gerçek bu, hakikaten yemek ye
necek doğru dürüst bir lokanta yok ve hakikaten 
o manada bir tuvalet de yok, Ama Belediye ve 
halk m da işbirliğiyle, bir yıl geçmeden onu yalan
layacak yatırımlar Muğla'da yapıldı. Bu bakımdan 
seyahat acentaîarına atlamak istiyorum. 

Seyahat acentesi bir memleketin turizminde bü
yük önem taşıyor, Turizm Tanıtma Bakanlığı ta
rafından bunların teşviki veva yetiştirilmesi lâzım 
geliyor. Nitekim Yunanistan'da bugün turizmin ge
lişmesinde, bence, devlet kadar, ondan daha önemli 
seyahat acentelerinin gayet kurnaz ve bilgili çalış
maları büyük rol oynamıştır O şekilde itenerer ve 
seyahat programı yapıyor ki, adam, kendisini pa
saportunda bir «\syq damgası taşıması tabiriyle 
sokuyor Türkiye'ye ve onu bir günden fazla tut
muyor, sabah getirip akşam döndürüyor ve tozlu 
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yoldan geçirmek suretiyle döndürüyor. Kendi turiz- | 
mine bu şekilde hizmet etmiş, ileride Türkiye'niu 
turizmi için belki de peşin baltalayıcı bir yönteme 
şimdiden sokmuş oluyor. Halbuki bizde seyahat 
acenteleri, Yunanlıların yaptığı gibi, ta iskandinav j 
memleketlerinden Yunanlılarla temas etmek vasıta-
sıyle değil, (Benim o gün Marmaris'te, Muğla'da j 
gördüğüm seyahat acentelerimiz daha yeni kuru
luş halindeydi; ancak, Yunanlı acentelerle temas 
etmek suretiyle, onlara otobüs bulmak, gidiş geliş
lerde ufak gelirler sağlamaktan çıkıp) doğrudan 
doğruya niçin İskandinav memleketlerinden, îsviç'-
ten Hollanda'dan, Norveç'ten, Danimarka'dan ge
len turistlerin on beş günlük veya üç haftalık se
yahat programlarını re'sen yapıp, ona göre; (ki, Ba- ı 
kanlığın bu yılki Bütçesinde isabetli bir başlangıçla I 
zincirleme yatırım teşebbüsleri vardır.) Bir zincirle
me turizmin içine programı kendisi sokmasın?. 

O bakımdan, değerli Bakanlık mensuplarının se-
yayat acentelerinin üzerindeki çalışmalarının da 
daha artıcı bir tempo içinde devam etmesini temen- . 
ni ediyoruz. j 

Şimdi, benim en önemli temennim; başta söyle- j 
diğim gibi, Bakanlığın değerli elemanları tarafın 
dan yapılan gerçekten iyi araştırmalar, fizikî plan- , 
lama atılımları ve teşebbüsleri vardır; ama bunla- I 
rın yanında, söylediğim mevzuat eksikliklerini kısa :; 
zamanda tamamlayıp, Türkiye'de turizm yatırımla- ; 
rı, turizmin teşviki ve uygulaması alanında yetkili j 
organları Devlet içinde, mahallî idarelerde veya 
merkezin yetki devri ile meydana gelen taşra teş
kilâtında yetkili ve sorumlu olan organları belirgin 
hale getirmek lâzımdır. O zaman bu faydalı çalışma
lar yurt ölçüsünde gerçekten elle tutulur sonuçları j 
kısa zamanda verecektir. Bu kanunlarda :'jızla ge { 
cikme ve kırtasiyeciliğe sebep olacak, fazla komis- l 
yonlardan geçirme yolunu da, Turizm Endüstrisini j 
Teşvik Kanununda olduğu gibi, büyük ölçüde terk i 
etmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Tüten, üç dakikanız var. i 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ' 

ADINA ŞERÎF TÜTEN (Devamla) — Bıtiriyo- | 
rum Sayın Başkan. 

Sözlerimi bitirmeden bir konuya daha kısaca te
mas etmek istiyorum. ı 

Programda; «İstanbul yalıları, köşkleri ve ker
vansaraylar onarılarak tefriş edilecek ve turistle 
rin hizmetine sunulacaktır,* deniliyor. Böyle bir 
teşebbüsü gerçekten takdirle karşılamak lâ/'mdır; 

ancak bizi endişelendiren bazı noktalar vaıd-.r. 1050 
ve 2490 sayılı Kanunlar karşısında bu tefriş edile
ceği söylenen yerlerin bir kısmı Devletin elinde bir 
kısmı da şahısların elinde olduğuna göre, bu şa
hısların elinde olan yerleri; o şahsa bugün müte
ahhitler tarafından yapılan cazibeli teklifleri önle
yecek şekilde Turizm Bakanlığı tarafından verile-, 
cek kredilerle mi tefriş etme imkânı verilecektir ve
ya o şahsa veya aileye nasıl menfaat sağlancak-
tır ki, bu cazibesini kaybetmesin de, bu zat, yalı 
olarak, köşk olarak onu muhafaza etsin ve turist
lerin ziyaretine açsın?.. Devletin elindeyse mesele 
yok. Masraf yapılabilir; ama ondan sonra bunun 
ihalesi hangi, şartlarla yapılacak?. Yani 2490 sayılı 
Kanunda gösterilen şartlar dalhilinıde, birisi çıkıp da 
kirayı en fazla artırıp aldığı zaman, Turizm Bakan
lığı mensupları bunun bu işi yapamayacağını bildik
leri halde, verme durumumda kalacaklar mıdır?.. Bu 
da, gerçekten uygulamada bu güzel teşebbüsün iste
nen sonuçları vermemesi bakırnından tereddütler ya
ratabilir. 

Sayın senatörler; 
Kısaca ifade etmeye çalıştığımız gliıbi, turizm po-

ij:-Lkası, hem kalkınan yurdumuz içlin bir kaynak 
cima niteliğini; taş'malı ve aynı zamanda Anadolu 
insanına da mutluluk ve huzur sağlayan bir karakter 
taşımalıdır. 

Bütçenin, Bakanlık mensuplarına başarılı bir yıl 
gcçi'jimcsi ve yurdumuza hayırlı olmaJsı dileğii ile he-
p;n!'ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüten. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Feyzi Halıcı'nın. 
Sayın Halıcı, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA FEYZİ HALICI (Konya) 

—• Saym Başkan, sayın senatörler; Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının Sayın Bakanı ve değerli mensup
ları; 

Tarihten coğrafyaya dört nala uzanan ve serpilen, 
gelişen, doyumsuz bir güzelliğe, sınırsız ber yaşama 
sevümcine tekmil imkân kapılarını açma sanattı olan 
tuıilzmi, Türkiye'mizin maddî ve manevî bir gelir 
kaynağı haline getirmek, en güzel bir kompozisyon 
içinde gören gözlere, duyan kulaklara, seven gönül
lere sunmak ve bu yolda en güzel tedbirleri almak, 
en olumlu sonuçları sağlamak, millî bir görevimiiz 
olmalı. 

Günlük hayat içinde zamana atılan her adım, tu
rizmin mutlu bir alın yazısıdır. Dünya adımı ola
rak şekillenen bu duyarlık, tekn/Ük gelişmeler sonu-
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cu, günümüzde 384 bin kilometreliık bir boyuta ula
şarak, uzay adımı olarak, uzay turizminin kapıla
rım insanlık âlemine açmış bulunmakta. 

Kıtalar arası, gezegenler arası mesafelerim tayy-i 
mekân kavimce, baş döndürücü bir süratle asgariye 
inmekte -olduğu çağımızda, medeniyeiîı'n, tekniğin 
sanayinin ve ulaşımın insanlara sağladığı imkânlar
la, insan ömrünün bir Ortaçağ inşamın a göre on mis
li arttığı hususunu göz önünde buJundurursa'k, boş 
zamanları en iyi şekilde değerlendirmesi balkımından 
turizmin önemini kabullenmeye meoburuz; 

Günümüzde turizmi, güzel sanatların en son dalı 
olarak kaibul ediyoruz. Turizmi, değişik yaşantılar, 
değişik sınırlar, değişik; beğeniler içinde insanlar ara
sında bir kültür ve sanat alış - verişi olarak benim
siyoruz. 

Çağanız turizmi bir müjde çiçeği gibi, fert olarak 
değil, kütleler olarak yepyeni bir var oluş felsefesi. 
Madde turizminin yanı sıra, bir mana turizminin 
günümüzde geçerli olduğu bir gerçek. Zaman çiz
gisini, alışılmışın ve bilinenin ötesinde, yeni araş
tırmalar ve buluşlarla değerlendirmek ve insan oğlu
nun istifadesine sunmak çabasının mutlu sonucu olan 
'turizmin, şeklin ve maddenin dışında eğitici ve ya-
şatıcı güce s?ihip olduğunu hatırdan çıkarmamak ge
rekir. 

Gerçek manası ile turizm, insanı iyiliğe, güzelli
ğe, faydalıya kısacası insan olmaya eğitir. Turizmim 
rengârenk akvaryumu içinde insan kendisini yemler, 
kendi varlığına, kendi benliğine «Olmaya devlet, 
cihanda bir nefes sıhîıa/t gibi» mısraınca yakınlaşır. 

Turizmi, insanın, insana insanca inancı olarak 
tarfi ediyoruz. İnsanı eşrefi mahlûkat olarak kabul 
eden. insanlar arasında sınırsız, sonsuz ve süre
siz bir eşitliği yakınlaşmayı ve yardımlaşmayı sağla-
yan dinimizin üçüncü şartı Hacla mesafe ve gönül 
turizmi ile ilgili. Mana ve inanç turizmini 700 yıl 
önce İslâmiyetin geniş toleransı içinde, insan sevgisi 
ile dopdolu olarak bütün dünyaya sunan büyük şs;ir, 
foüyük mütefekkir M evlâna Celâle "tin; «Gel, yine 
gel» çağırışı ile birlikte, bir kutsal gerçeğe şu veciz 
esprisi ile şekil verir: «Bir ayağım sımsıkı İslâm pren
sipleri üzerinde, diğer ayağımla 72 milleti dolaşıyo
rum.» 

Zamanı ve mesafeyi birieş'iren mana turizmine 
ayrıca şu veciz düşünceyi önsöz yapar: «Eğer aya
ğın yoksa, kendi içine seyahate çık. Çünkü, böyle 
bir seyahatten toprak, altın madeni oluyor.» 

En güzel Türkçe üe 700 yıl önce Türk Milletinin 
duygu ve düşüncelerinin tercümanı olan Yunus Emre 
«Sevgi, tüten bir buhurdan gibi, 72 milleti bir göz 
üe görmeyen şehrin evliyası ise hakikatte asidir.» be-
ylti ile gerçek insan sevgisinin, gerçek gönül turiz
minin kılavuzluğunu yapar. Örnek T ü k konuksever
liğinin, tadı dilli, güler yüzlü olmanın huzuru içinde 
geniş bir geleneğe, göreneğe, muhteşem bir tarih 
hazinesine ve kültür varlığına sahip bir millet olarak, 
bütün dünyaya bir tanıtma hizmeti bir tanıtma sefer
berliği içinde, ilkin bu yönümüzle, bu duyarlığı
mızla, bu değerlerimizle kendimizi bildirmeye, ta
nıtmaya mecburuz. 

1,5 ay önce Amerikalı yazar Robin Moor yurdu
muzu ziyaret etmişti. «Türkler barışsever bir .mil
lettir.- Kore'de, Kıbrıs'ta savaştılarsa, 'barış için sa
vaştılar.» düşüncesini konu alarak yazacağı bir eser 
için yurdumuzun be'ii başlı şehirlerim gezmiş, bu 
arada Meviâna'yı anma törenleri dolayısıyle Kon
ya'ya gelmişti. Törenleri seyrettikten sonra, samimî 
bir hayranlık içinde; «Benim yazmak istediklerimi 
M evlân a 700 yıl önce ne güzel söylemiş.» demekten 
kendini alamamıştı. 

B'ricaç yıl önce yurdumuza ge!e<n, «Reyhan» Tür
küsünün de bestekârı, dünya çapında ünlü Azerbey-
canlı büyük kompozitör, Osmanlı Padişahı, büyük 
bestekâr Üçüncü Selim'in kendi makamım da ibda 
ettiği «Suzi Dilara Ayin» bestesini dinledikten sonra 
büyük bir hayranlık içinde; «Batıldan daha önce sen
fonileri siz bestelemişsiniz, siz bulmuşsunuz. Ne için 
bu güzel eserlerinizle kendinizi dünyaya kabul etîir-
mrivar, tanıtmıyorsunuz?» demekten kendisim ala
madı. 

Güney Afrikalı İslâm ulema nâ'bi İsmail Abdul-
razzr.k paha biçilmez sanat eserlerimiz ve tarihî de-
ğederimiz için aynı duygulan belirtmekten kendim 
alamamıştır. 

Yurdumuzun günlük yaşantısını, tarih değerlerini, 
I eserlerini, folklorunu, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü 

dolayısıyle hazırladığı 15 dakikalık şahane bir filmle 
bütün dünyaya sunan tanınmış Fransız rejisörü Le 
Louohe'un başarılı çalışmalarının sonucu, Türkiye 
turizmi hakkında yazılan yüzlerce övgü yazısı ve 
Türkiye'yi ziyarete koşan 100 binlerce Fransız tu-
lieti olmuştur. 

Türkiye turizminin anakaynağı, geçerli akçesi; şa
hane denizinden, coğrafyalı güzelliğinden önce, em-

î salsiz tarihî eserleri, arkeolojik kalıntıları ve zen
gin folklorudur. 
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Yurdumuzu ziyaret eden turistlerin % 90'ının, 
yapılan resmî bir anket sonucu, bu sebeple yurdu
muza geldikleri tespit edilmiş bulunmakta, 

Milâttan önce 8 bin yıla uzanan Çatalhöyük ka-
zısıyle, insanoğlunun mesken hayatına geçişinin 
ilk ürünleri, ilk envanteri yurdumuz için dünya öl
çüsünde bir tarih, bir kültür, bir turizm kazancına 
vesile olmuştur.. 

Anadolulda sayıları 10 bini geçen ve büyük bir 
çoğunluğuna henüz el sürüknemıiş olan bu höyükle
rin malddî, manevî, tarihî değerlerini bir hesap edin. 
Çatalhöyük'ün bile henüz küçük bir diliminde dış 
kaynaklı, dar bütçe irnkânlarıyle yabancı bir arkeo
log tarafından yapılan iki ikazı; daha ikinci tabaka
ya inişte elde edilen eserler, resimler, heykeller, ka
dın süs eşyaları dünyanın bütün hayvanlığını ve ilgi
sini Çatalhöyük üzerine toplamıştır. 

Ankara Arkeoloji Müzesinde teşhir edilen kazı 
ürünlerinden bu yana, ÇaJtalhöyük kazısı, halen bir 
enkaz halindedir. Maalesef kazının yeni bir çığır 
açacak devamı 10 yıldır bâr türlü yapılmamakta veya 
yapılamamaktaldır. Yapılacak yeni bir kazı, manevî 
kazanç dışında, bize asgarî milyarlarca lira değe
rinde maddî eser kazandıracaktır; buna inanıyoruz. 

Yabancı bir turist üzerinde Türkiye imajını, ta
rihî eserlerimiz yanı sıra, mahallî hususiyetlerimizle, 
folklorumuzla yaşatabiliriz- Turistlerin büyük bir 
lilgisini toplayan kitaplara, gösterilere, televizyon 
yayınlarına konu olan folklorumuz hakkında, henüz 
üniversitelerimizde yeterince bir öğrenimin, belli baş
lı bir kürsünün mevcut olmadığını söylemek, cidden 
acı ve üzücü oluyor. Geleneği, göreneği tanımayan, 
yeni bir buluş yapma çabasından uzak, araştırma, 
öğrenme gereğini duymadan, âdeta sanata saygısız
lığı âdet haline getiren hippi mukallidi sözde beste
ci, sözde sanatçılarımızın dejenere edici, bozucu 
gayretlerinin aksine, yurdumuzu karış karış gezerek 
20 yıldır halk türkülerimizi bant barut tespit eden, 
notalarıyla, güfteleriyle üç ayrı ciltte toplayan ve 
bütün dünyaya yayan ilim adamı, bir Türk sanat
çısı ve yazarı değil, Berlin Üniversitesi Profesörü 
Kurt Reinhard'tır. 

1976 yılı yatırım bütçesinin, içtenlikle söylüyo
rum, büyük mimarı Sayın Bakanın büyük bir has
sasiyetle bir turizm seferberliği ilân ettiği, 1975 yılı 
içinde özellikle bir kültür ve mana turizmine başarıy
la yönelen ve müspet bir şekilde sonuçlanmayı amaç 
bilen değerli çalışmalarını gönülden alkışladığımızı 
ve desteklediğimizi belirtmek isterim. 

Millî turizm politikamız, kitle turizminin turizm 
potansiyelini üzerinde toplayacak ve turizm bakımın
dan yön verecek merkezlerini tespit ederken, Türki
ye tarihinden Türk tarihine, Türkiye kültüründen 
Türk kültürüne bir ışık demeti, bir muhteşem ger
çek halinde geçmeyi; Çatalihöyük'e kadar uzanan eski 
Anadolu medeniyetinin ürünlerini olduğu kadar, Sel
çuklu ve Osmanlı devri Türk İslâm sanat eserlerini 
de turistlerin görmelerine ve tetkik etmelerine im
kân sağlayacak bir gezi programı halinde düzenleme
yi gerekli kılar. 

Baştan beri söylediklerimizi bir paragrafta topla
yalım: Yurdumuzu ziyaret eden turist, bize kendi 
varlığımızla, benliğimizle, tarihî ve mahallî husu
siyetlerimizle, turiste sunacağımız kültürel imkân
larımızla görmek, kısacası bizi biz olarak tanımak 
ister. Bakanlığın kısa bir dönem içinde bu örnek 
çalışmalarını görmekten büyük bir memnunluk duy
maktayız. 

Ülkemizde belli başlı tur güzergâhları üzerinde 
saihlillerden, özellikle tç Anadolu'ya doğru bir ker
vansaraylar zinciri yaratılmasını amaçlayan çalışma
ların lüzum ve faydasına inanıyoruz. Bu espri için
de tarihî ve bilimsel kuruluşlarla anlaşarak, tarih, 
sanat ve kültür değerlerimiz hakkında etütler yapa
rak, yepyeni bir tanıtma sistemi uygulamak, yerli, 
yabancı tarih ve sanat yazarlarının eserleriyle, maddî 
ve manevî değerler içinde Türkiye imajını günlük 
şartlara uygun olarak bütün dünyaya yaymaları ko
nusunda kendilerine yardımcı ve aracı olmak; ayrıca 
bu konuda uluslararası kongreler, seminerler, festi
valler düzenlemek lüzumuna inanıyoruz. 

Çağımız insanının özgürlüğünü madde ve eşya 
tehdit etmekte, onu dar bir smır içinde yaşamaya 
âdeta mecbur bırakmakta, insanoğlu îonesco'nun 
eserlerinde de dile gelen bu madde esaretinin zincir-
elrini kırmanın, bu bunalımdan kurtulmanın çare
lerini aramakta. Hürriyeti seçen büyük Rus yazarı 
Soljenitzin, İsviçre'de 15 gün kadar önce bütün dün
yaya özet olarak şu şekilde hitap ediyordu : «Mad
dî refahı alabildiğince temin eden Batı dünyasının, 
maneviyata, bir inanca ihtiyacı var ve onu bulmalı
dır.» 

Alman ve İtalyan iki Türkiyatçı profesörün aynı 
mana içre konuşmaları : «Batı dünyası maddeyi bul
duğu ölçüde, manadan uzaklaştı. Ruh ve mana Doğu
da sizde var. Bir gün, bir yakın gün Batı hasret kaldığı 
manayı bulmak üzere koşa koşa size gelecek.» 

7 Kasım 1975 tarihinde Fransa'nın ünlü Le Mon
de gazetesinde tanınmış Fransız profesörü Henri De 
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La Bastid aynı konuyu bir çağrışım mutluluğu için
de şu şekilde dile getiriyordu : 

«Toplumun karşılaştığı değişimler, insanların söz 
ve davranışlarının, istek ve arzularının, seyahatleri
nin, heyecanlarının, düşlerinin sürekli bir münaka
şasından doğmakta. Bu münakaşa, sokaktaki adam
da olduğu kadar, âlimde ve filozofta da samimî bir 
münakaşadır.» 

1968 yılında Sorbon'da bir sınıfın duvarına «Eş
ya, sakla kendini» cümlesini yazan adsız bir öğren
ci, bu değişim yönünde şüphesiz Einstein'in de, De 
Gaulle'ün de yapamadığını yapmıştır. 

Batı dünyasının dekolonizasyonunun yerini, bir 
geçiş dönemi olmadan Batının Araplar, Afrikalılar 
ve Asyalılar tarafından bir nevi işgali almıştır. Do
ğunun Batıdaki bu mevcudiyeti, onun kültürel etkisi
ni artırmaktadır. Bir bengisu gibi son çeyrek yüzyıl 
içinde bir gönül ve mana turizminin, ta Ne w York' 
tan başlayıp, Londra, Paris, Roma ve Türkiye üze
rinden İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a uzan
dığı cümlenin malumu. Bunun değerlendirilmesini 
çok iyi bir şekilde yapmalıyız. Le Leuche'un filmle
rini, Matiö'nün afişlerini, Rober Moor*un eserlerini. 
Reymond Jirar'ın bugünlerde Fransız Televizyonun
da büyük sükse yapan «Türkiye» filmini, 21 nci yüz
yılın turizm anlayışı içinde, günlük aksata ve şahsi 
menfaat kaygılarıyle sınırlı, lâf olsun kabilinden söy
lenen sözlerin, yazılan yazıların ve koparılan yayga
raların dışında, mihenge vurursak, kazancımız çok 
büyük olur. 

Bu gaye iledir ki, 1977 yılı Haziran ayında dünya 
ölçüsünde, «21 nci yüzyılın maddeden öte, manaya 
yönelen şiiri ve sanatı» konulu uluslararası bir kong
re için 72 ülkenin şair ve sanatçılarının Türkiye'ye 
davet edileceklerini, bunun Türkiye kültür ve sanat 
turizmi yönünden dünya çapında bir yankı uyandı
racağını belirtir, bu konuda Bakanlığın yakın ilgile
rini bekleriz. 

Anahatlarıyle Türkiye turizmi konusunda değişik 
görüş ve düşünceler arasında uzun fuleli ayrıcalık
lar pek bulunmaz. Esasen bulunmaması da gerekir. 

Rahat ulaşım imkânları, çoğunlukla kitle turiz
mine cevap verecek, ucuz, sade, temiz bir konakla
ma sistemi, yeme, içme, gezme, görme için belirli ve 
özellikle belli yörelerde standart bir tarife uygula
ması, tatlı dil, yakın ilgi ve güler yüz... Turizmin, 
dünya kodeksine göre yeterli ve geçerli reçetesi bu. 

"' Mevcut turizm imkânlarımıza eşdeğerde bir tanıt
ma seferberliği lüzumuna inanıyoruz. Turizm im

kânlarımızın dış ülkelerden çok, hemen yanı başı
mızdaki ülkelerin fiyatlarına uygun bir seviyeye ge
tirilmesi, elbette şartların şartı olmalıdır. Bulgaris
tan'la, Romanya ile Yunanistan'la, hele hele Rodos 
adasıyle turizm konusunda bir rekabetin geçerli ol
ması için, bu konuda geniş bir araştırma yapılıp, 
fiyatların tespit edilmesi, gerekli bir uygulamaya ge
çilip, tanıtma program ve planlarında bunun iyice 
belirtilmesi gerekir. 

«Türkiye'de günlük hayat, lokanta, otel, eğlence 
ucuzdur.» sloganı, gerçekten artık itibarını yitirmiş 
bulunmaktadır. Turistik otelde çalışan garsonların 
aylık ücretlerinin 10 bin lirayı geçtiğini gazeteler ya
zıyor. «Fiks menü» tarifeli eğlence yerlerinde hesap 
pusulaları, her nedense katsayılı olarak müşterilere 
sunuluyor. Otel fiyatları, tatil köyleri fiyat tarifele
ri her yıl yüzde 30 - 40 artmakta. Plajlarımız da pa
ralı olduğuna göre, yabancı turistlere cömertçe ikram 
edebileceğimiz sadece güneşimiz kalıyor. 

Komşu ülkelerle bu bakımdan rekabet etmeye 
mecburuz. Resmî kuruluşlarımız da, kâr eden bir 
müessese olmak yerine, denge unsuru olan, fiyatları 
belirli bir seviyede tutarı kuruluşlar olarak hizmet 
görmelidir. Kamu kamplarımızla özel kamplar ara
sında fiyat farkları belli bir seviyede tutulmalıdır. 
Özellikle, sahillere yakın motel ve kamping fiyatla
rında, son üç yıl içinde büyük ölçüde artışlar olmak
tadır. Bütün bu artışları, sendikal faaliyetlerle, işçi 
ücretleriyle izah etmeye kalkışmak makûl bir sebep 
sayıimaz. 

Yurdumuza gelen turist sayısında ve döviz gelir
lerinde, son yıllarda plan hedeflerine uygun, hatta 
gelişmeler olmuşsa da, konaklama kapasitesinin ge
lişmesi bu hedeflerin çok aşağısında kalmıştır. Tu
rizmle ilgili teşvik tedbirlerinin yetersizliğinin yanı
lıra, konaklama tesisleri, turistik talebin yoğunlaştı
ğı bölgelerde yeteri kadar inşa edilmemiş, kâfi mik
tarda turist çexkmeyen bölgelerde lüzumsuz ekonomik 
olmayan konaklama tesisleri yapılmıştır. Dört bin 
kilometrelik bir sahil şeridimiz var. Güneybatı Ana
dolu sahil şeridi yanında, Karadeniz sahilleri de tu
ristik konaklama tesisleri konusunda, turizm imkân
larından yararlanma arzusu ve gayreti içindedir. 

Bakanlıkça, turizm öncelik bölgeleri, gerçek de
ğer ölçülerine uygun olarak tespit edilmiş bulunmak
tadır. Bir lâstik gibi bu şeridi çekip uzatmanın, ka
naatimizce turizm açısından yararı değil zararı ola
caktır. Romanya'da olsun, Bulgaristan'da olsun, İs
panyada. Yugoslavya'da, Yunanistan'da olsun, seci-
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len on - onbeş kilometrelik bir sahil şeridine, altyapı, 
üst yapı dahil, turistik konaklama tesisleri yapılır 
ve hizmete açılır. 

Biz, İskenderun'dan Arbavi'ye. Hopa'ya kadar 
bir turistik telâş ve acelecilik içindeyiz. Turizmi «Al
tın yumurtlayan tavuk» diye yorumlayanların cazi
besine kapılarak, tesislerimize müşteri, kasalarımı
za hemence paranın dolmasını bekliyoruz. Sonra 
ns oluyor?... Temmuz ve Ağustos ayları dolan otel
lerimiz, motellerimiz diğer 10 ay hava alıyor. Turizm 
mevsimini, yılın diğer aylarına, günlerine doğru uza
tamıyor, diğer aylarda da turisti çekecek yan tesis
ler kuramıyoruz. Bu tesislerin, dış turizme oldu
ğu kadar, iç turizme de, turizm mevsimi dışında ucuz 
fiyatlarla, çeşitli imkânlarla hizmet vermesini sağ-
layamıyoruz. Oysa, millî ve dinî bayramlar, hafta 
tatilleri, yıllık izinler dahil yılda, 155 gün tatil yapan 
bir milletiz. 

1976 yılı başında 45 bine yaklaşan bir yatak kapa
sitemiz var. Organize bir turizm hareketini gerçek
leştirmek, Turizm Genel Müdürlüğü, Planlama Dai
resi Başkanlığı, Araştırma ve Değerlendirme Daire
si Başkanlığının müşterek çalışmalarıyie mümkün ola
bilir. Bakanlığın bu konudaki çalışmalarını olumlu 
karşılamaktayız. 

Turizm Bankası bünyesinde kurulacak ihtisas 
ekiplerince, fiziksel planlaması yapılmış arsalar üze
rinde, münferit veya kompleksler halinde geliştiri
lecek tesislerin projesinin, banka tarafından kuru
lacak halka açık şirketler aracılığı ile gerçekleştiril
mesi ve bu tesislere o yöredeki vatandaşların terci-
han ortak olınması çok yararlı olacaktır. Gerektiği 
takdirde, tesisler için lüzumlu arazinin Hazine tara
fından temin edilmesi ve bu konuda Arsa Ofisi ile 
işbirliği yapılması yerindedir. 

Memnuniyet duyulacak en büyük husus, 1976 
yılı Bakanlık Bütçesinin, geçmiş yıllara nazaran 
tam manasıyle bir yatırım bütçesi olmasıdır. Gerek 
yatırım ödeneklerinin, gerek yatırıma dönük trans
fer ödeneklerinin, cari giderler için öngörülen öde
neklerin üstüne çıkmış olması, yıllardır özlemi duyu
lan, gurur verici bir turizm olayıdır. 

Bütçe tasarısında, millî ve mahallî sanat eserle
rimize büyük bir anlayış içinde ilgi duyulduğunu, el 
uzatıldığını memnunlukla görüyoruz. Türk sanatı
nın ve kültürünün nadide şahaserleri İstanbul yalı
larının, köşklerinin korunması, en güzel şekilde de
ğerlendirilmesi kıvancımızdır. istanbul, başlı başı
na bir tarih, bir kültür, bir sanat beldesidir. Zaman 

içinde Türkiye turizmi demek, biraz da İstanbul de
mektir. Türkiye turizminin uluslararası afişi, İstan
bul'un müstesna siluetidir. Bir nadide inci gibi asma 
köprüyü boynunda taşıyan İstanbul boğazının, muh
teşem, tarihî güzelliği içinde bir enkaz, bir çimento, 
bir taş yığını olmaktan kurtarılması, arsa ve apartman 
istismarcılarının menfaatleri uğruna katledilmeme-
si, boğazın her iki yakasının, imar planınca çok titiz 
ve dikkatli bir şekilde korunması lüzumuna inanı
yoruz. 

Saraylar içinde Türk sanat mimarisinin tek ve en 
nadide örneği Şeref Stadyumu yanındaki tarihî Ç<-
ıağan sarayının, Emekli Sandığı tarafından, arsasın
da taş yığını 20 katlı bir otel inşa etme pahasına, 
restore ve inşa edileceği ve bu hususta Yüksek Anıt
lar Kurulunca izin kararı alındığı kulaklarda yan
kılanmakta. İstanbul'un yekpare güzelliğini taam
müden yok edecek böylesi bir cinayetin gerçekleş
meyeceği inancı içindeyiz. 

Oyma taş işçiliğinin ve kutsal inanca dayanan 
ince sanatın en müstesna örnekleri mezar taşları
mız, hepimizin ve yabancı turistlerin büyük hay
ranlığını üzerinde toplamaktadır. Selçuklu Türkle
rinin oyma el işçiliğinin en güzel örneği Ahlat me
zar taşları, bütün dünyada sanat tarihi dersi ola
rak okutulurken, Karacaahmet Mezarlığında Os
manlı taş oyma el sanatının en güzel örneği mezar 
taşlarının baş kısımlarının kırılıp özel koleksiyon
culara yüksek fiyatlarla satılması dedikoduları biraz 
da gerçek, İstanbul'un tarihî ihtişamına ve güzelli
ğine indirilmiş acı bir darbedir. 

Bakanlığın yakın ilgileriyle tarihî sanat eserleri
mizin onartılmaları, çevre tanzimlerinin yapılması, 
ışıklandırılmaları, ziyaretçilere en güzel şekilde tak
dim edilmeleri, özelikle İstanbul hakkında Bakan
lığın yerinde ve güzel kararlan, Türkiye ölçüsünde 
haklı bir sevincin ve gururun doğmasına sebep teş
kil etmekte. 

Bakanlığın, İstanbul Festivali dolayısıyle, her yıl, 
mimarî, müzik, şiir, resim, minyatür gibi güzel sa
natlar dallarında, her yıl birer Türk sanatçısını ele 
alarak yayınlar, gösteriler yapılması, seminerler dü
zenlenmesi gurur duyulacak bir kültür olayıdır. 
1976 yılında, mimaride «Koca Sinan yılı», müzikte 
«Itrî yılı», şiirde «Şeyh Galip yılı», resim ve minya
türde «Levnî yılı» ilân edilerek, bu ölümsüz sanat
çılar hakkında dünya ölçüsünde bir tanıtma faali
yetine geçilmesi, sanat ve kültür turizminin en güzel 
meyvesi olacaktır. «Kökü mazide olan âtiyiz.» mıs-
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rama böylesi sahip oluşumuz, bizi biz olarak gör
meyi arzu eden yabancı turistlerin de memnuniyeti
ni sağlayacaktır. 

Bakanlık döner sermayesinin geliştirilerek yurt 
içinde ve yurt dışında hatıra eşya sanayii ve el sa
natlarımızın en iyi şekilde tanıtılması, hem ülkemi
ze bir turist akımı sağlayacak, hem de dış pazarlar
da ticarî bir gelişmeye, döviz kârına yol açacaktır. 

BAŞKAN — Saym Halıcı, 3 dakikanız var. 
A. P. GRUPU ADINA FEYZİ HALICI (Devam

la) — Tamam efendim. 
Dış bürolarımıza müşavir ve ataşelerimize Türki

ye'mizin turistik ve kültürel tanıtılması konusun
da çok önemli görevler düşmekte. 

Turizm hizmetinin başı, sonu yoktur. Derin bir 
kültürü, ani süpleksi, coşkun bir çalışma şevkini 
zorunlu kılar. Dış bürolarda çalışan elemanların, 
Türkiye turizmi ile dış piyasayı daima karşılıklı bir 
denge içinde tutmayı, gerekli kararları son süratle al
mayı ve uygulamayı gerektirir. 

Belli bir tecrübeden geçmiş, liyakat sahibi, kendi
ni turizme adamış kimselerin dış bürolarda değer
lendirilmeleri, elbette memleket turizmi için olumlu 
sonuçlar sağlayacaktır. 

Geçen yıl ölü bir turizm mevsimi geçiren yavru 
vatan Kıbrıs'ın, bu yıl canlı bir mevsimle özlenen 
seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler alınmalı. 

İskandinavyalı turistlerin, son siyasî durumlar
dan dolayı soğudukları Portekiz ve İspanya'nın yeri
ne, Kıbrıs'a ve Türkiye'mize büyük çapta gelmeleri 
için gerekli bütün imkânları sağlamalıyız. 

Türkiye'mizin yurt dışında olay olarak, haber ola
rak değerlendirilmesini yapmak ve dünya olaylarını 
en kısa zamanda yurdumuza, ilgili kuruluşlara ilet
mekle görevli Basın - Yayın Gene Müdürlüğünün, el
deki elemanlarla ve imkânlarla bu görevi, bilhassa 
önemli politik olaylarda ve böyle dönemlerde yeri
ne getirmiş olduğunu söyleyemeyiz. Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğünün bu yıl içinde İstanbul'da düzen
lediği İkinci Basın Kurultayının, özellikle Anadolu 
Basınının sesini duyurması bakımından önemine işa
ret etmek isterim. 

Bir kısım yayın organlarının devleşmeleri yanın
da, sadece yayın olarak değil, baskı imkânlanyle de 
Anadolu'ya el atmaya başladıklarını görüyor, Ana
dolu basını namına cidden üzüntü duyuyoruz. 

Fırsat ve imkân eşitliği içinde Anadolu basınının 
ve bir kısım Ankara, İstanbul basınının da, sadece 
reklâm alabilme gayesiyle reklâm gazetesi olmala
rından çok öte, bir arada dayanışma içinde kendiie-

j rine çekidüzen vermeleri gerektiğini söylemekle bu 
konuda yetiniyoruz. 

I Adalet Partisi Grupu adına yaptığım konuşma 
dolayısıyle beni dinleyen Sayın Başkana, Sayın Ba
kana, sayın senatörlere ve Bakanlığın değerli men
suplarına teşekkür eder, 1976 yılı Bakanlık bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halıcı. 
Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Hikmet Savaş'da. Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HİKMET SAVAŞ (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-
punun görüş ve düşüncelerini arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
1976 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesin

deki düşüncelerimize, dünyadaki turizm potansiye
linin. durumunu dikkatlerinize sunmakla başlamak 
istiyorum. 

Bugün turizm, dünyada bütün milletlerin aza
mî istifade için varlıklarını ortaya koydukları bir sek
tör halindedir. Dünya milletleri, memleketlerine «Her 
gün daha fazla turisti nasıl getirebilirim.» demekte
dirler; çalışmaları ve gayretleri bu yönde olmakta
dır. 

Bugün 1975 yılında yapılan istatistiklere göre, 
" dünyada toplam olarak 24ü milyon insan turizm faa

liyetine katılmaktadır ve bunlar yılda ortalama 32 mil
yar dolardan fazla bir harcama yapmaktadırlar. Bu 
büyük gelirden İspanya. Yunanistan, İtalya ve Yugos
lavya en çok pay alan ülkelerdir. 

İsviçre Turizm Araştırma Teşkilâtının yaptığı bir 
araştırmaya göre, 1980 yılına .kadar Avrupa'da İspan
ya, Yunanistan ve Y'ugoslavya başlıca turist çekme
ye devam edeceklerdir. 

Akdenizde sahili bulunan Ortadoğu ülkeleriyle. 
Kuzey Afrika turizmde önemli aşamalar katedecek-
lerdir. Bu memleketler arz ve talep dengesini bugün 
için tamamlamış bulunmaktadırlar. Mısır, bu sek-

j töre ağırlık vermeye başlamış ve büyük yatırımlar 
I yapmaktadır. 

Fransa, İsviçre, Bulgaristan ve Romanya, Avru
pa'da ağırlığını hissettiren turizm merkezleri hal in-

I dedir. 

Sayın üyeler; 
i Dünyanın turizm için yaptığını böylece kınaca gör-
i dükten sonra, memleketimize geliyorum, 
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Yıllardan beri hep söylenilmiştir ve bu sene de 
bütçe müzakerelerinde Komisyonda aynı şekilde söy
lenmeye devam edilmektedir. Türkiye, açık bir mü
zedir. Türkiye, dünyanın cennetidir. Tabiî güzellik
lerimiz, tarihî hazinelerimiz emsalsizdir ve buna ben
zer kendimizi kandırıcı ve inandırıcı sözler... Hepsi 
doğru; ama kim biliyor; kendimizden başka kime 
duyurabilmişiz?.. Kimseye. Rakamlar veriliyor; 1973 
yılında 1 341 527, 1974 yılında 1 110 298 ve 1975 yı
lının 11 ayında 1 360 648 turist memleketimize gel
miştir ve 232 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiş
tir. 

Biraz evvel verdiğim dünya rakamları yanında, 
durumumuzun hüzün verici ve yüz kızartıcı hali kar
şımızdadır. Turistlere sunabileceğimiz yatak sayımız 
çok azdır. Konaklamalarımız yeterli değildir. Planın 
hedef gördüğü konaklama ve yatak sayılarına yetişi-
lememiştir. Sınırlı bir talep artışını bile karşılaya
mayacak durumda kalmışızdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda 54 540 ek yatak kapa
sitesi öngörüldüğü halde, 1972 ile 1974 sonuna ka
dar ancak 8 781 yataklık kapasite temin edilebilmiş
tir. 

Türk turizminin, bugün içinde bulunduğu düşük 
kapasite ve verimsizlikten kurtarılması lâzımdır. Bu
nun için de, her şeyden önce Hükümetin bu konu
nun önemini kavraması, büyük Türkiye'nin yaratıl
masında turizm yönünden sağlanacak gelirlerin kat
kısının ehemmiyetini kabul etmesi ve gereğinin ya
pılması lâzımdır. 

Hükümetin başından bakanına kadar, turizmin 
Türkiye'ye kazandıracağı kıymetlerin neler olduğu 
bilinmeli, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı böyle garip 
ve himayesiz bırakılmamalıdır. 

Bütçede ayrılan 489 389 000 liranın turizm endüst
risinin emeklemesinde bulunan memleketimize, ge
çen yıllardan daha fazla bir şey getirebileceğini san
mıyorum. 

Hükümet, meselenin sahibi olmadığı için feryat
larımız yine bu çatı altında bir hoşseda olarak kal
maya devam edecektir. 

Niçin «Hükümet» diyoruz?.. Çünkü, turist seya
hate karar verdiği zaman, memleketimizin yurt dı
şındaki temsilcileriyle karşılaşacaktır. Bugün hepi
miz biliyoruz ki, elçiliklerdeki çalışmalar istediğimiz 
düzeyin çok altındadır. Turistin vize alıp alamaya
cağını, tanıtıcı broşür bulabileceğini kim söyleyebi
lir? Bunu bulması şüphelidir. 

Dışişleri Bakanlığı turiste sahip çıkacak mı?.. Şüp
helidir. 

Yeşilköy Hava Limanının durumu mallûm. Türk 
Hava Yollarının uçuş personeli ayrı bir âlem, yer 
personeli ayrı bir ;lem. Meydanda nereye gideceğini, 
ne yapacağını bilmeyen tümleri çok görmüşüzdür. 
Ulaştırma Bakanlığı buna sahip çıkacak mı?.. Şüp
helidir. 

Taksi, otel, lokanta ve huzur içerisinde seyahati 
İçişleri Bakanlığı sağlayabilecek mi?.. Şüphelidir. 

Dövizini bozdurmasını, kazık yemeden alış veriş 
etmesini Maliye Bakanlığı sağlayabilecek mi?.. Şüp
helidir. 

Aldığı bir eşyayının, nefesi kesilmeden gümrük
lerden çıkarılmasına Gümrük ve Tekel Bakanlığı mü
saade edebilecek mi?.. Şüphelidir. 

Arabasıyle gezintiye çıkan turistin ülkede can gü
venliği içinde seyahatini, trafiğini sağlayabilecek mi?.. 
Şüphelidir. 

Tarihî eserlerimizi rahat yollardan giderek görme
sini, karayollarımız temin edebilecek mi?... Şüphe
lidir. 

Bütün bu sualleri daha çok uzatmamız mümkün
dür. Bunların halli bir Hükümet meselesidir. Mesele
ye yaklaşım için gösterilecek inanca bağlıdır. Eğer 
bunları halledebilecek inanca sahip değilsek, bütün 
meselelerin askıda kalması, kalkınmamıza büyük kat
kılarda bulunacak bir gelir kanalımızın kapatılmış 
olduğunu kabul etmek zorundayız. 

1975 yılı turizm seferberlik yılı imiş; öyle ilân 
edilmiş. Yukarıda saydıklarımıza, Hükümet olarak 
siz çare bulamazsanız, buna toptan sahip çıkmazsa-
nız, ilân edilen seferberlik, böyle perişanlık tablosu 
olarak sırıtır, bizi gülünç duruma düşürür. 

Turizm konusunda bakanliklararası koordinasyon 
mutlaka sağlanmalıdır. Protokoller bu arzuyu sağlı-
yamamaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, yal
nızlıktan, boğuşup durmaktan kurtarılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 1975 yılı turizm kam

panyasını uçarken, yapmayı düşündüğü işleri ilân 
etmiştir, buna göre, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu, Bakanlığa, sektör içinde daha geniş 
yetki sorumlulukları sağlayacak, içte ve dışta daha 
etkin bir faaliyet sürdürmesine imkân verecek bir 
yönde değiştirilecektir» demiş; ama bugüne kadar 
bu tasan hazırlanmamıştır. 

«Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu günün şart
larına cevap verecek ve turizm yatırımlarına özendi
recek ve yöneltecek teşvik unsurlarıyle yeniden ele 
alacağız» demiş; ama bugüne kadar böyle bir şey 
hazırlanmamıştır. 

— 117 — 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 3 

Sektörün meslek gruplarının gerek kendi araların
daki, gerekse Bakanlıkla olan ilişkilerinin, turizmi 
daha da geliştirici istikamette düzenleyecek hukukî 
kuralları Ja getirmemiştir. 

Ülkemizde mevcut belgeli ve belgesiz her türlü 
konaklama ve rekresyon tesislerinin yeni bir envan
teri yapılmamıştır. Dış ve iç turizme hizmet eden 
işletmelerin belirli standartlara göre yeniden sınıflan
dırılması yapılmamıştır. 

Sayın Bakan, daha buna benzer birçok hususla
rı halledeceğini söyleyerek 1975 kampanyasını açmış
sa da, sebebini bilmediğimiz nedenlerle olacak, ken
di kendine teşhis ettiği bu eksiklikleri giderici yol
dan bir çalışma yapmamıştır, yapamamıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe Kanunu tasa
rısının hizmet gerekçesinde yer alan açıklamaların 
yılı içerisinde gerçekleştirilmesini ülkemiz turizmi adı
na sevinçle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bizi te
reddüde seVk eden bazı noktalara değinmeyi de ka
çınılmaz b;r görev saymaktayız. 

Bakanlığın 1976 yılında gerçekleştireceğini açık
ladığı konular, eğer Sayın Bakanın; İstanbul'da 1975 
yılı turizm sezonunu açış konuşmasında sıraladığı, 
yerine gelmeyen vaatler zincirinin bir uzantısı ola
caksa, bundan ülke turizmi adına duyacağımız üzün
tüyü de peşinen belirtmek isteriz. Sayın Bakan, ha
tırlayacaklardır; 1975 yılı turizm sezonunun açılışın
da vaatler zincirinin halkaları uzadıkça, kuşaklarını 
dile getiren basın mensuplarına «Bu sözlerim bir se
nettir; yerine getirmezsem benden hesap sorunuz.» 
demişlerdi. Üzülerek belirtelim ki, vaat ve icraat kar
şılaştırıldığında, Sayın Bakan bu senetleri ödeyebil
me gücüade görünmemektedir. Bizi tereddüde düşür
düğünü ifade ettiğim nokta, ileride ba çalışma prog
ramının da karşılıksız çekle ödenmek istenen bir se
nede dönüşeceği endişesidir ve bizi bu endişeye biz
zat kendi ifadeleriyle Sayın Bakan sürüklemiştir. Sü
rüklemiştir; çünkü, Sayın Bakanın 1975 yılında ger
çekleştireceğini ilân ettiği ve «Gerçekleşmezse, ben
den hesap sorunuz.» dediği hususların f% 80'i 1976 
çalışma programında yeni başlanacak çalışmalar ola
rak yer almıştır. 

Kısaca; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1976 bütçe 
Kanunu tasarısı bir anlamda Sayın Bakanın geçmiş 
yıldaki başarısızlığın mevcut ve somut bir belgesi ola
rak gözükmektedir. Bu noktada Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının çalışma programının gerçekleşme 
olasılığını çök zayıf gördüğümüzü söylersek, bunun 
muhalefetin alışılmış bir eleştirisi olarak değil, biz

zat Sayın Bakanın bizlere sergilediği bir çelişik ola
rak anlaşnması gerekir. Sayın Bakan, Yüce Meclis
lere Bakanlığının bütçesini sunarken, vadesi gelen se
netlerini ödeyerek gelselerdi, kendilerini Devlette 
var olması gereken ciddiyet ve tutarlılık adına say-
gıyle selâmlardık. 

Bugün, bu görevi üzülerek yerine getiremiyorsak, 
kusur bizlerin değildir, zaman sürecini karıştırarak, 
bir yıl önceki vaadleri ve verilmiş senetlerine rağmen, 
aynı konularla karşımıza gelen Sayın Bakanındır. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın 1975 yılında halkla ilişkiler yolu ile 

Türkiye ve Türk turizmi hakkında yabancı basın -
yayın organlarında sağlanan yayınları gösteren bir ki
tabı var. Bu kitabı tetkikimizde bir hakikat bütün 
çıplaklığıyle karşımıza çıkmaktadır. Dışardan gelen 
ve kendilerinden bizi dışarıda tanıtmaları beklenen 
misafirlerimizin % 85'i, esas tema olarak İstanbul'u 
almışlardır. Onlara cazip gelen, onlara okuyucuları
nı ilgilendirecek olarak ağırlık veren tek yöremiz İs
tanbul'dur. İstanbul, ülkemizin dışarıda simgesidir. 
Ve bunun içindir ki, turizm çalışmalarında bu nok
taya ağırlık vererek yola çıkmalıyız. Bu, turizm inci
miz, hazinemiz İstanbul'u her geçen gün perişanlaşan 
durumundan kurtarmamız lâzımdır. Camileri, Boğazı 
ve Halici ile turizm güneşimiz her geçen gün biraz 
daha batmaktadır. Başka ülkeler, bizim sahip olduğu
muz bu eserlerden birine sahip olsalar, dünyayı yerin
den oynatırlardı; ki oynatıyorlar. Turist, okuduğu ki
taplardan, duyduğu hikâyelerden sanata, mimariye, 
güzelliğe tarihe bakmak için İstanbul'a geliyor. Yur
dumuza gelen turiste tam olarak cevap veren şehri
miz, İstanbul'dur. Yalnız güneş, deniz ve kum turiste 
kâfi gelmiyor. Önemi hergün artan tarihi İpek Yolu 
üzerinde turist konaklama zincirini, İstanbul'dan Ana
dolu'ya uzatmak zorundayız. 

Turistin ne istediğini bilmemiz lâzım. Her mem
leketin halkı ayrı ayrı zevklere sahiptir. Bunların araş
tırılıp, değerlendirilmesi lâzımdır ve buna göre dışa 
dönük çalışma yapılmalıdır. Medenî dünyada, vahşî 
doğa edebiyatıyle turist çekilebilmektedir. 

Sayın senatörler; 

Çevre kirliliği mevzuu bugün dünya turizm âle
minin üzerinde en çok titizlikle durduğu ve kara ka
ra düşündüğü bir mevzu olarak karşımıza çıkmakta
dır. Temiz hava için kanunlar çıkarılmaktadır. Çev
re kirliliğini önleme kanunlarının düşüncesi dahi, he
nüz memleketimize gelmemiştir. Çevre temizliği çaba
larına girmeden, aynı zamanda sanayileşme zorunlu-
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luğundaki ülkelerin, turizm yapamamaktan doğacak I 
kayıplarının da önemli döviz eksikliği yaratacağı dü
şünülmelidir. Sanayi bölgelerini, bu nedenle iyi ve 
akıllı bir planla Anadolu'ya kaydırmakta yarar var
dır. Sanayii, sahillerimize yaymaktan vazgeçmeliyiz. 
Türkiye'nin bu konuya ciddiyetle eğilme zamanı ge
lip geçmektedir. Zira, Uluslararası Avrupa Çevre Ens
titüsü kurulmak üzeredir. O.E.C.D. ve A.E.T. gibi Av
rupa'nın en kuvvetli ekonomik örgütleri işin peşinde
dir. Yarın, havası ve suları kirlenmiş merkezler lis
tesi yayınlandığında, ülkemizden de isimler bulundu
ğunu görürsek, şaşmayalım. Sağlığını her şeyden faz
la seven turisti ülkemizde görmek hayal olur. 

Sayın senatörler; 
Kıyı yağması mutlaka önlenmelidir. Mutlu bir 

azınlığın dışında, yakın bir zamanda sahili ve denizi 
görebilmek hepimiz için mesele olacaktır. Rahatça, 
para ödemeden denizden istifade etmek hayal olmak
tadır. Açık gözler denizi ve sahili her geçen gün bi
raz daha süratle parsellemektedirler. Sade vatandaşın 
bu tanrı nimetinden istifadesini sağlamak zorundayız. 
Hükümet olarak sahillerde halkın yararlanacağı geniş 
sahiller kamulaştınlmalıdır. Bizim halkımız kanaat
kardır. Lüks olmayan halk plajları yapılmalı ve üc
retsiz olarak hizmete arz edilmelidir. İç turizme çıkan 
vatandaş soyulmaktadır; otelde soyulmaktadır, lokan
tada soyulmaktadır, otobüste soyulmaktadır. Orta ge
lirli vatandaşımızın küçük tasarrufuyle yazın bir ta
til yapabilmesi imkânı kalmamıştır. 

Turizm belgesi almış konaklama yerleri, lokanta
lar ve kampinkler kontrol edilmemektedir. Belediye
lerin kontrolü kâfi gelmemektedir. Bakanlığın Beledi
yelerle sıkı bir işbirliği kurması lâzımdır. Belediyeler
le organik bağ kuracak kadar onlara yaklaşılmalıdır. 
Bütçeye konan 35 milyon liraya yakın belediyelere 
yardım fonunun, partizan düşüncenin dışında kulla
nılacağını ümit ederiz. 

Turizm eğitimine ehemmiyet verilmemektedir. Açı
lan kurslarla yetiştirilen 500 - 600 elemanla bu iş hal
ledilemez. Millî Eğitim Bakanlığının yakın alâkası 
sağlanıp, turizm ve tanıtma eğitiminin ilkokuldan baş
lanmasına çalışılmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Kongre turizmi her geçen ehemmiyetini artırmak

tadır; fakat biz nedense, evvelce düşünülmüş olanları 
bile gerçekleştirmekten kaçıyoruz. İstanbul Kongre 
Merkezi inşaatı tamamlanmamış, bütçeye yalnız 200 
bin lira gibi cüz'i bir miktar ayrılmıştır. Kanaatimiz
ce, bu büyük bir hatadır. Kongre Merkezinin en kısa 

zamanda tamamlanıp hizmete açılması lâzımdır. 
Turistlerin; dinlenmek, gezme ve görmek ihtiyaç

larının yanı sıra, meraklarını gidermek için de Tür
kiye'de zengin kaynaklar vardır. Av meraklılarına av 
sahaları, balık avlamak isteyenlere balık sahaları ha
zırlamalıyız. Dağlarımız, kaplıcalarımız, mağaraları
mız meraklılar için bol miktarda mevcuttur. Ülkemiz
de, merak turizmine cevap verecek her şey mevcut
tur. Pahalı ve lüks konaklama yeri istemeyen bu tu
ristleri fazlasıyle memnun edecek imkânlara sahibiz. 
Bu işin pazarlamasını yapacak çalışmaları yapmalı
yız. Kitle turizminden kaçamayız. Dışarıdaki turizm 
şirketlerinden yardım görmekten ve istemekten kaçın
mamalıyız. Bugün turizm pazarlaması, büyük şirket
lerin elindedir. Bütün değerlerimizi tanıtıp, bu işi yü
rütecek yeterli elemana bolca sahip oluncaya kadar bu 
kuruluşlardan yararlanmalıyız. 

Turizm ve Tanıtma Teşkilâtı huzursuzdur. Eleman
lar verimli çalışmamaktadır. Sayın Bakanın biran ev
vel Teşkilâtı huzura kavuşturmasını diliyoruz. Bakan
lığın dar ve mahdut bütçesini yerinde ve çar - çur et
me eyleminde olmayan bir kadro tarafından sarfını 
sağlamasını istemek hakkımızdır. 

Turizm Tanıtma Bakanlığının Bütçe Kanun tasa
rısı süzgeçten geçirildiğinde, karşımıza ayrı bir çeliş
kiler demeti çıkmaktadır. Sayın Bakanın, Türkiye'yi 
dışarda tanıtmak için gösterdiği gayret ve temsilcilik
lere atamalar bizi endişeye sevketmiştir. Öyle anlaşı
lıyor ki, atamalarda bazı personelin sicilleri tetkik 
edilmemektedir. Burada isim zikretmeyi doğru bul
muyorum. Sayın Bakan arzu ederse, kendilerine bu 
kimseler hakkında bilgi vermeye hazırım. Benim bilgi 
vermemle Sayın Bakan yetinmemeli; bu şahısların si
cilleri tetkik buyrulursa atamalarını durduracaklar, 
atanmış olanları da geriye çağıracaklardır. Aksi bir 
tutum, Devlet anlayışına yakışmaz, Cumhuriyet Hü
kümetinin bir Sayın Bakanı da bunu istemez. 

Sayın senatörler; 

Tarihî eserler korunmamaktadır. Binbir emekle 
meydana çıkarılan hazineler, tabiatın amansız tahri
bine terk edilmektedirler. Meselâ Firikya'lıların Kralı 
Midas'ın meşhur abidesi (Yazılı kaya) parçalanmak 
üzeredir. Bunun gibi eserler, alınacak tedbirlerle ko
runmalıdır. Tarihî eserlerin bulunduğu yerlerin kılçık 
yolları bakımsızdır, kolaylıkla yanlarına gidilmemek
tedir. Bakanlığa YSE ve Karayolları tam yardımcı 
olamamaktadır. Bakanlık, bu teşkilâtlarla müteahhit
ler gibi anlaşmalar yapmalıdır. 
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Türkiye'nin, dünya turizm ticaretinin, hem aktif, 
hem reseptiv turizmde yeri yoktur; ismi geçmez, pa
zar olarak bilinmez. Rakip olarak bilinmez ve ilerisi 
için de büyük ümitler vaat etmez. Ne geliri, ne gi
deri turizm açısından bir değer ifade etmez. Çünkü; 
turizm bir organizasyon işidir. İyi düşünülerek seçil
miş pazarlara dönük yapılan marketing çalışmaları 
sonucu, mükemmel hizmet vermek için gerekli millî 
bir örgüte sahip değildir. Ticarî bir zihniyete bürü
nerek Bakanlık «Yiyici», likten kurtulup, «Getirici» 
çalışma sistemine dönüşmelidir. 

Otelciliğimiz dağınık, bilgisiz, küçük ve yetenek
siz. Sirkeci, Tepebaşı otelciliği seviyemizi çıkara çı
kara Aksaray otelciliğine yükseltebildik son 10 sene
de. 

Türk Havayolları dinamizme kavuşturulmalı. Hız
lı büyük yatırımlar çok kısa vadede memlekete çok 
şey kazandırabilecek hale getirilmelidir. 

Her geçen gün biraz daha çöken, her sene yenile
neceği beklenen gemilerin daha hazin manzaraları ile 
insana utanç veren bir işletme, ya vardır, ya yoktur 
8 500 Km. lik sahillerimizde, 

Demiryollarırnıza turistik açıdan yeni bir hizmet 
anlayışı getirmeliyiz. Avrupa tren işletmelerinin ileri 
hamleli durumları yanında, bizim demiryollarımız üst
lerindeki araçların demode hali içler acısıdır. Demir-
yollarımızda özel turistik seferler ihdas edilmeli. Ka
rayolu taşımacılığında Devlet kontrolü trafik sağlık 
emniyeti yönünden çok geride kalmıştır. Bunun düzel
tilmesi için neden beklenir, neden yapılmaz anlamak 
güçtür. 

Sayın senatörler; 
Giriş kapılarımızın hali yürekler acısıdır. Bu kür

sülerden yıllardan beri söylenmektedir. Hiç bir so
runu, hiç bir çözüme bağlanmayan bütün kapıların 
yeniden ele süratle alınması, ilgili Bakanlıkların aci
len el koyarak yapabilecekleri teknik organizasyon
larla kabul şekillerini bugünkü iptidai seviyesinden 
kurtarmaları çok kolaydır; yeter ki, bilen kişilere iş 
ve imkân verilsin. 

Pazarlama konusuna süslü cümlelerle yer veren 
Bakanlığın, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Ülkemiz 
turizmi arasındaki ilişkilere hiç yer vermemesi, itiraf 
edelim ki, bizim için ayrı bir merak konusu oldu. 
Özellikle, Lübnan'da vuku bulan son olayların Ak
deniz'deki turist trafiğine olan etkisini, Kıbrıs ve Tür
kiye ile bağlanan görüşe yer verilmemesini ağır bir 
ihmal olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Tür

kiye için hangi potansiyel bölgenin önem taşıdığına 
pazarlama açısından 1976'da eğilecek anlayışta oldu
ğunu deklere eden Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Bey
rut, Kıbrıs ve Türk turizminin arasında pazarlamaya 
ilişkin değerlendirmeyi bu kadroyla 1986'da ele alır
sa, bu bizler için sürpriz olmayacaktır. 

Hava meydanlarımız kâfi değildir. Muğla meydanı 
yıllardan beri gerçekleştirilememiştir. 

Millî Parklar yapılmamıştır. Bunun kısa zamanda 
sağlanması şarttır. Kaplıca turizmi ihmal edilmiştir. 
Üzerinde hiç çalışma yapılmamaktadır. 

Turizm Bankası küçük işletmeleri desteklemiş, her
kese üç - beş kuruş vererek memnun edelim, politi-
kasıyle yayılmaya sebebiyet vermiştir. Banka çalışma
ları üç - beş sene için yalnız bir merkeze teksif edil
meli, büyük teşebbüslere girişilmeli ve eğitimde rol 
almalıdır. 

Sayın senatörler; 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yüklendiği hiz

metleri yapmaya çalışmaktadır. Müdürlüğün 1975 yı
lında İstanbul'da İkinci Basın Kurultayının toplan
masında gösterdiği gayreti ve basın teşekküllerine 
yaptığı manevî ve maddî desteği teşekkürle karşıladı
ğımızı da söylemek isterim. Basın Ataşelikleri mües
sesesinin bir an önce işler hale getirilmesinin şart ol
duğunu hatırlatmayı görev sayarız. 

Anadolu Ajansına Devlet yardım etmektedir. Bü
tün varlığı Devletin olan Anadolu Ajansının bugünkü 
yönetiminin tarafsız olduğunu iddia edemeyiz. Her 
yıl Devlet bütçesinden milyonlarca lira alan bu Ajan
sın rasyonel bir işletmeye kavuşturulması icabeder-
ken, hükümetlerin bu konuya el atamamalarını izah 
etmek zordur. Özel ajanslara verilecek ödemelerde 
de aynı titizliğin gösterilmesini isteriz. 

Bakanlığın 1976 Bütçe Kanunu tasarısında yer 
alan konularda Devlet Planlama Teşkilâtının Üçün
cü Beş Yıllık Plan ve yıllık icra programlarında ön
gördüğü hususlar arasında da açık çelişkiler göze 
çarpmakta, hatta bir karşılaştırma yapıldığında, Ba
kanlığın Devlet Planlama Teşkilâtının yıllık icra prog
ramlarını kendi anlayışına göre, sansür ettiği göze 
çarpmaktadır. Devlet Planlama Teşkilâtının 1975 yı
lı icra programında öngörülen hususlardan yalnız bi
risi Bakanlıkça yerine getirildiği halde, 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yerine getirilmeyen konulara 
yer. verilmemiş ve Devlet Planlama Teşkilâtının koy
duğu hedeflerle, Bakanlık çalışma programı arasında 
gerekli münasebet sağlanamamıştır. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının sayın personeline büyük görevler 
düşmektedir. Gösterecekleri gayretlerin, ülke ekono-
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mimizin içinde bulunduğu zayıflıktan kurtarılması ça
lışmalarına destek olacağını bilmelerini istiyoruz. Bu
gün, buna her zamankinden fazla ihtiyacımız vardır. 

1976 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi, Ba
kanın, geçen 10 aylık icraatıyle de görüldüğü gibi, 
boş vaatlerden ibaret, ciddiyetsiz, samimî olmayan 
bir bütçedir. Personelin bunu biraz değerlendireceği
ne inanıyoruz. 

Saygılarımızla. (C, H. P. sıralarından alkışlar). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupum 
adına ikinci kez söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çok kıymetli iki arkadaşımın yapmış oldukları ko
nuşmayı dikkatle dinledim. Sayın Feyzi Halıcı'nın, 
her sene bu kürsüden bir şiir kadar güzel, zarif cüm
leler içerisinde ifade ettiği turizm politikası ve turizm 
hakkındaki dilekleri, bizim bildiğimiz ve bilmemize 
rağmen her zaman zevkle dinlediğimiz, yönlerdir. 

. Sayın Hikmet Savaş'ın konuşmasını da dikkatle 
dinledim. Sayın arkadaşımın söylediklerinde hakikaten 
büyük isabetler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktayı burada açıklığa kavuşturmak isterim. 

1961'den beri bu kürsülerde zaman zaman turizm me
selesini hararetle ele aldığımız zamanlar oldu ve ben 
bu kervanın içinde bir fert olarak bu kürsülerden tu
rizmle ilgili çok konuşmalar yapmışımdır. Bir inan
cımı belirtmeye çalıştım; turizm, her çeşit politikadan 
uzak, millî ve memleketimizin bir döviz kaynağıdır. 
Kendisinden gereğince istifade edilebildiği takdirde, 
Türkiye'nin birçok bakımdan imkânlara kavuşabile
ceğini, hatta geri kalmışlıktan kurtulabileceğine ina
nırım. Bunun için, turizm politikasını, sadece bir ba
kanlığa hasrederek, bunu bir bakanlığın meselesi şek
linde düşünmemek lâzım. Muhterem arkadaşlarımın 
ikisinin de konuşmasında, benim bu düşünceme ya
kın birçok ifadeler bulduğum için, onlardan cesaret 
alarak kürsüye geldim. 

Demek ki, daha yitirmediğimiz, birçok arkadaşı
mızın kafasında ve gönlünde yaşattığı Türkiye'nin ge
niş bir turizm politikasına inanç var. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'deki turizm potansiyelini, her kürsüye çı

kan, her kalemi eline alan, hatta her turist gezdiren, 
turistlere rahberlik yapan kişi dahi aynı şekilde ifade 
eder, aşağı yukarı ezber hale gelmiştir. Güneşimiz, 

ı sahillerimiz, çok güzel plajlarımız, tabiî plajlarımız, • 
I güzel dağ sporları merkezlerimiz, yaylalarımız, yay

laklarımız; bunlar hep konuşulur, söylenir. Yalnız, 
turizm politikasını ben şuna benzetiyorum, Misali bel-

I ki arkadaşlarım yadırgayacak, ama vereceğim. Okul
larda çocuklara; farzımuhal lisede çeşitli dersler oku
tulup, bu çeşitli derslerin içerisinde fizik öğretmenin
den, matematik öğretmeninden, psikoloji öğretmeni
ne kadar, hatta beden eğitimi öğretmeninden müzik 
öğretmenine kadar, hepsinin kendi branşı ve dersinin 
içinde esas olan bir Türkçe vardır, kendi ana dili var-

I dır. Çocuğa not takdir ederken, o ana dil esastır. On-
I dan sonra, diğer branş meselesi ele alınır. Turizm, 
J Türkiye'de bütün Bakanlıklar için, bütün müesseseler 

için. bütün kuruluşlar için böyle bir esas olması lâ
zımdır. Yoksa, Turizm Bakanlığına ait bu mesele de-

I yip, geçersek olmaz. 
Şimdi, size lokal bir meseleden bahsedeceğim. 

I Ben, böyle lokal konuşmaları sevmem, bir nevi böl
gecilik gibi olur, ama çok tipik bir misaldir ve bir 

I pilot bölge olan benim bölgemdeki Kuşadası mese-
I leşi vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kuşadası'nm nüfusu 10 bine yakındır. Yaz mev

siminde sadece, yabancı turistleri bir kenara bırakı-
I nız, yerli^ bizim iç turizmle gelen gidenle 50 bini bu

lur sahilleriyle. Bu kadar nüfus birdenbire artar tu
rizm mevsiminde. 

Bu Kuşadası'nm, ne Selçuk tarafından, ne de Sö
ke tarafından bir girişi yoktur. Eğri büğrü yollar var
dır ve bu yollardan her gün, âdeta bir nevi şans eseri 
viraj alıp karşıdaki arabaya çarpmadan, hayatını bir 

I tehlikeye atmadan Kuşadası'na varış veya dönüş ya
pabilirsiniz. Ama bu Kuşadası'nda kalkarız biz, tu
rizmin icap ettirdiği, bilmem lâzım geldiği ifadesiyle 
yat limanı kurarız. Bugün 30 milyon lira harcana-

I rak Kuşadası'na yat limanı yapılmıştır. Sorduğunuz 
| zaman ilgililere, «Aman efendim dünyanın her yerin

de sahillerde yat limanı var, bizde de lâzım» derler. 
I Lâzım, ama ehemmi mühimmi birbirinden ayırmak 

mecburiyetindeyiz. Giriş yolu olmayan, yazın nüfu-
| su 50 bine varan, birçok vasıtanın gelip geçtiği, tra

fiğin alabildiğine yoğunlaştığı yaz aylarında o viraj
ları korku içinde alan insanları ilk önce bu korkudan 

j kurtarın, ondan sonra gelin, liman mı yapacaksınız, 
{ yoksa oraya yat limanı mı yapacaksınız, onu ayrıca 
i düşünün. 

Sayın Şerif Tüten arkadaşım, bu işin tatbikatçısı 
I olarak, senelerce içerisinde bizzat tatbik ederek ya-
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şamsş bir insan olarak çok tipik misaller verdi ve 
onun için arkadaşımı diğer iki arkadaştan ayırarak 
ifade etmek istiyorum; söylediklerine içten katılıyo
rum. Senelerce evvel bu kürsülerde birkaç defa ifa
de ettiğim husustur; Marmaris'e gelen turistler Yunan 
gemileriyle gelir, Yunanlılar, gemileriyle getirdikleri 
çeşitli milletlere mensup turistlere Türk sahillerine, 
farzımuhal Marmaris'e ve aynı şekilde Kuşadası'na 
yaklaştırdığı zaman, uzaktan şöyle söylerler : «Şu 
gördüğünüz kıyılar aslında bizim kıyılarımızdır. Bu 
barbar Türkler, bunları bizim elimizden almışlardır, 
çok yakında biz yine bu kıyılarımıza sahip olacağız. 
Türkler hunhar insanlardır, sakın ha birbirinizden 
aynlmayasmız, sakın ha bir şey almayasmız mikrop 
yüklüdür. Türklerin yanma sokulmayasınız, yalnızca 
bizim size oradaki rehberlerimiz ve kendileriyle iş
birliği yaptığımız Türk turizmcilerinin verecekleri oto
büslerle Meryem Ana'ya, oradan Efes'e gidip, döne
siniz.» Hakikaten Kuşadası'na deniz yoluyle gelen 
turistler, Yunan gemileriyle gelen turistler, Sayın Tü-
ten'in ifade ettiği gibi, sahile çıkar, orada bekleyen 
otobüslere bindirilir, doğru Meryem Ana'ya çıkar, 
dönüşte Efes'e uğrarlar, ondan sonra gelirler. Ya ya
rım saat, bazılarının azamî bir saat imkânları var mı. 
yok mu bilmem. Turistik eşya satan bazı dükkânlar 
vardır bunlar o dükkânlardan alış veriş etmek ister
ler. Muhterem arkadaşlarım, gayet komik hadiseler
le karşı karşıya gelirsiniz. Vapur sinyal verir kalka
cağını diye, turist bir şey almaya çalışır; yarım ya
malak birbirleriyle ya anlaşırlar, ya anlaşmazlar, ço
ğu zaman turist aldığı eşya elinde, eşyayı satan para
sını almak için turistin peşinde: vapura doğru koşa
rak biri para verir, birisi vapura yetişmeye çalışır... 
Böyle gayet garip hadiselerle karşılaşırsınız. Bu sene
lerdir devam eder. maalesef bunu önleyici bir tedbir 
alamayız. 

Bununla beraber, bu meselede, bu konuda konuşu
labilecek çok mevzu var. Sahilleri, Türkiye kadar ge
niş olan, memleket azdır. Yugoslavya'yı, italya'yı, 
Bulgaristan'ı, Romanya'yı aldığınız zaman; Türkiye' 
nin sahilleriyle kabili kıyas değildir. Taa Hopa'sın
dan iskenderun'a kadar uzanan sahillerde, her sahi
lin kendi özelliğine göre turistik birçok imkânlar ha
zırdır; ama maalesef, biz bunlardan şimdiye kadar 
gereğince istifade edememişizdir. 

Turistler gelir de bizden ne ister?.. Böyle çok gör
kemli, fevkalâde oteller beklemezler muhterem arka
daşlar. Onların memleketinde, bilhassa Batıdan ge
lenlerde bunların daniskası, daha güzelleri var. Biz

den istediği, kendi memleketinde bulamadığı (Turis
tin psikolojik durumudur.) bazı şeyleri görmek, bazı 
âdetleri tanımak, bazı manzaraları görmek, bazı in-

| sanlarla tanışmaktır. Arzu ettiği budur. Bu ise, bizde 
j tümenle vardır, çok vardır; ama bunu gereğince gös-
j termek lâzımdır. 
ı Muhterem arkadaşlarım burada İstanbul'un tasvi-
I rini yaptılar, «Turizm için İstanbul, Türkiye demek

tir.» dediler. Evet, demektir; ama İstanbul günden 
güne, yine onların da ifade ettiği gibi, hakikaten içe
risinde gezilemez, yaşanılamaz bir beton yığını haline 
getirilmektedir. Bu, bugünün işi değildir. Rahmetli 

! Falih Rıfkı bunu senelerce yazmıştır; ama kime ya-
I zarsınız, kime dinletirsiniz?.. Birçok çıkarcının, bir-
I çok menfaatperestin çöreklendiği, çıkarı için babası-
I nı satacak adamların, nasılsa işleri, imkânları eline 

geçirebildiği bir belde İstanbul. Haliç tamamen yok 
olmuş, gitmiştir. Bugün İstanbul'un eski mahalleleri, 
eski sokakları yok olmaktadır. Senelerce önce komis
yonlarda, bu kürsülerde söyledik; «İstanbul'un hiç ol
mazsa tipik sokaklarından bir tanesini belediye ve
yahut da Turizm Bakanlığı, Devletin herhangi bir te
şekkülü satın alsın ve oradan tamamen sakinlerini çı
karsın, âdeta selen turistlerin gezebilmesine tahsis 
edilecek sck;k;e. gerekirse, bozmayacak şekilde ufak 
tefek restore eserek, bir sergileme haline getirsin» 
dedik. 

I D\: durursı ya!-lar için de böyledir İstanbul'da. 
j Maalesef Istansul sahillerindeki birçok yalılar harap 

olmuş g;sm;şu:-. Elde ka'an bir iki tane vardır, onlar 
da inşallah, asrap olmadan kurtarılabilir. 

I Bursunla da bss-nmaz, İstanbul'un birçok semtleri
nin eski güzeli iği. Boğazın o eski yeşilliği falan ta
mamen kaybolmaktadır ve turistler için, sadece tra
fik sıkışıklığı içerisinde can sıkan, insanı ruh bozuk
luklarına götürebilecek bir kargaşa içerisindedir. Bu 

i meseleyi sadece, Turizm Bakanlığından ve teşkilâtın
dan beklemek muhaldir. Bu, Devletin başında bulu
nan Reisinden, şoförlük yapan vatandaşa kadar tu
rizm şuuru ve turizm idrakini kavramakla ancak te
min edilebilir. Yoksa, şu insana, bu insana, üç kişi
ye, beş kişiye vazife vermekle turizm meselesi halle
dilecektir diye beklemek, benim anlayışıma göre mu-

I hal olur. Ben değil, bütün herkes bunu böyle düşü-
I nüyor; fakat tatbikat, düşüncemizle maalesef bağdaş-
j mıyor. 

! Muhterem arkadaşlarım; Turizm meselesinde, Tu-
'; rizm Bakanlığının devamlı olarak tavsiye etmeye ça-
I hştiğım bir çalışması gerekmektedir. O da benim inan-
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dığım, pansiyonculuktur. Turizm, vatandaşa, «Efen
dim, turist bu memlekete döviz getirecek, bu dövizle 
biz, memleketimizin, ihtiyaçlarını dışarıdan alabilme 
imkânına kavuşacağız, şu, şu filan.» şeklinde, nutuk 
çekmekle, onlara bazı telkinde bulunmakla olmaz. 
Vatandaş, biraz da cebine girene bakar. Cebine tu
rizmden biraz bir şey girebilirse, o zaman turizmin 
faydasını anlar. Öyle ise, turizme ekonomik yönden 
bakıp, vatandaşı da bir gelir temin edecek şekilde 
çalışmaya, kazanca sevk etmek mecburiyetindeyiz. 

İşte bu, pansiyonculukta vardır. Bizim bilhassa 
sahil halkımız çok munistir muhterem arkadaşlarım. 
Turiste karşı büyük müsamaha gösterir. Meselâ gö
rürsünüz; bizim yerli kadınlarımız yüzlerini dahi aç
madan örtülü gezdikleri halde, şort ile gezen turist
leri rahatlıkla kabul edebilirler. Bu bizim, aslında her 
hangi bir telkin ve teşvik olmadığı takdirde, Milleti
mizin büyük toleransı, hatta dinimizin müsamahası 
içerisine girer ve bir kasıt olmadıkça, bir tahrik ol
madıkça, turistlere Türkiye'de herhangi bir şekilde 
bir kötü muamele yapıldığı görülmemiştir. Gazetele
re akseden bazı meseleler, çok mahallîdir, çok cüzî
dir ve dünyanın her yerinde, Türkiye'de olanlardan 
çok daha fazla hadiseler olmaktadır. 

Ben görmedim, anlatırlar; Nevvyork'ta bilmem 
saat 21.00'den sonra bazı semtlerde kadın, hatta er
kek tek başına katiyen sokağa çıkamazmış. Burası, 
dünyanın en medenî memleketlerinden birisi... Çok 
şükür, Türkiye öyle değildir. Yazın sahillere gidiniz, 
görürsünüz; adam arabasını almıştır, gelir ıssız bir 
denizin kenarına çadırını kurar, orada bir aile yahut 
iki arkadaş kalabilir. Türkiye bu bakımdan, hakika
ten ahlaken de mazbut insanların bulunduğu bir yer
dir. Yanlış propaganda yapmak, Türkiye'yi kötü ta
nıtmak için çıkarılanlara ben inanamıyorum. 

Pansiyonculuk meselesini kısaca ifade edeyim: 

Meselâ; ben yine Kuşadası'ndan misal vereceğim. 
Bizim Kuşadası, fakir bir kazamızdır ve burada ge
çim, biraz zeytin, biraz tütün ile sağlanır. Türkmen 
Mahallesi diye bir semt vardır, 3 5 - 4 0 sene evvelki 
haliyle yaşar. Gelirsiniz sahile, muazzam turistik 
eserler kurulmuştur; o turistik eserlerin bulunduğu 
sahilin hemen gerisinde, 50 sene geri bir hayat ile 
50 sene ileri bir hayatı yanyana seyredersiniz. Bu va
ziyet karşısında, bu turizmi siz tutturamazsınız. Va
tandaş, turizme karşı âdeta bir kin, bir nevi hınç bes
ler hale geliyor. Çünkü, görüyor ki, orada muazzam 
bir yaşayış var, insanlar eğleniyor, geziyor, para har-
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cıyor; kendisi geçim sıkıntısı içerisinde. Bu vatanda
şın turizme faydası olmaz, zararı olur bazı noktalar
da. 

Maalesef şöyle de olmuştur: Elindeki arsasını ya
hut da sahildeki ufak bir zeytinliğini yok pahasına, 
İzmir'den, Aydın'dan, şuradan buradan gelen açık
göze de kaptıımıştır, onun acısı da içerisindedir. Bu 
adam evinde kuru fasulyeyi bulup yediği zaman şük
rederken, sahildeki bu konfora, sahildeki bu yaşayışa 
tahammül edemez hale gelir. Bunlar gayet munis in
sanlardır. Kendilerine herhangi bir şekilde evlerinin 
yanına, turisti barındırabilmesi için kredi vermek su
retiyle pansiyon şeklinde bir oJa, bir tuvalet, buna 
benzer bazı tesis kurması ve uzun vadeli, fazla faize 
de bağlamadan kendilerine bu imkânların tanınması 
suretiyle hakikaten o bölgenin insanları (Tabiî ben 
bu misali bir bölge için veriyorum. Bunu bütün sahil
ler için yapabilirsiniz) kazanç imkânı elde edecekler
dir ve turistlerle içli dışlı olacak, onlarla bir kültür 
alışverişine de girecektir. Böylelikle, hem maddî, hem 
manevi birçok kazançlara sahip olmak imkânına ka
vuşulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bir noktayı daha ifade ederek sözlerimi bitirece
ğim. Türkiye'de bazı kişiler, turizmden ve turistlerin 
gelmesinden gocunur bir halin içerisine girmektedir
ler. Efendim, milletimizin, gencimizin, kızımızın ah
lâkı bozulur, bilmem şu olur, bu olur... Ben bunu 
katiyen kabul edemiyorum. Türk Milletinin dininin 
de, ahlâkının da, karakterinin de, başkalarının ken
disini böyle tesir altına alıp da, onu kendi inançla
rının, kendi örf ve âdetlerinin dışına çekecek şekilde 
bir tesir altında kalacağına inanmıyorum. Bizim va
tandaşlarımız, eğer gerçekten iyi bir aile terbiyesi al
mışsa, bu tesirlerin altında kalmasına imkân yoktur. 
Eğer bu yoksa, zaten, ister turist gelsin, ister gelme
sin, yapacağını yapacaktır. Onun için herhangi bir 
yanlış hareketi turizme bağlamak suretiyle, memleket 
için büyük gelir, döviz kaynağı olan, altın yumurt
layan bir gelir çalışmasına, bir gelir potansiyeline 
yanlış ve manasız bazı yakıştırmaları ilâve etmeye
lim. 

Bütün bunları, (Daha söylenebilecek birçok şey
ler var) burada Turizm Bakanlığının bu işlerde yıl
larını vermiş hakikaten çok değerli elemanlarına ha
tırlatmak veyahut da onlara bir nevi bir şeyler söylü
yormuş gibi konuşmuyorum, onların bu meseleleri 
gayet iyi bildiklerini biliyorum; ama bizim bu kür-

j sülerde hiç olmazsa senede bir defa dertlerimizi dök-
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mek gibi bir imkâna kavuşma fırsatı geçiyor elimize, 
ondan istifade ederek konuşmuş oluyoruz. Ben Tu
rizm Bakanlığına değil, bütünüyle Türkiye'de Devle
ti yönetenlerin hepsine sesleniyorum; bunun içerisin
de Cumhurbaşkanı da, Başbakanı da, diğer bakan
ları da, özel teşebbüsü de vardır. Eğer turizm, bu 
halde anlaşılır, bu halde ete alınırsa, Türkiye'nin tu
rizm bakımından bugünkü elde ettiği maddî ve ma
nevî kazanç çok daha ileriye gidebilecektir, çok da
ha imkânlar hâsıl olacaktır. 

Bu düşünceler arasında Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bütçesinin Bakanlığa ve memleketimize ha
yırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Şimdi şahısları adına söz alan üyelere geçiyoruz. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım?. Yok. 
Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Turizm, iç ve dış itibariyle, gerek devlet bakımın
dan, gerek fertlerin karşılıklı ticarî münasebetleriyle 
karşılıklı kazanç menfaati temini bakımından, hakika
ten övünmeye değer bir konudur. Gerek dış turizm, 
ve gerek iç turizm itibariyle, turizmin kökünde kül
tür yatar, sanat yatar ve turizmin bir kısım esası da, 
vatandaşın iç ve dış turizm itibariyle bediî zevkleri
ni tatmin zımnında olur. Fakat turizmin asıl konusu, 
sağlık esasına dayanan turizmdir. 

Arkadaşlarımın hepsimi dinledim, Bakanın ver
miş olduğu yazılı beyanı da okudum. Turizm; İstan
bul, İzmir, Antalya gibi bölgelere tahsis edilmiştir. 
Bakan m yazılı beyanında Anadolu'nun kelimesinden 
bahsedilmiştir; fakat Anadolu'da nerede bir turistik 
tesis yapıldığından sureti katiyede bahsedilmemiş ve 
üzerinde durulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir memlekette gelir dağılımında sosyal adaleti 

esas kılıyoruz. Turizm deyince; İngiltere, Amerika, 
Almanya'dan gelen şahıslar üzerinde durmayacağız, 
bir de Anadolu'da sağlık tesisleri kurarak Suudi Ara
bistan, Kuveyt, Suriye, Irak, İran gibi memleketler 
üzerinde duracağız. Vaktiyle bunlar Osmanlı İmpa
ratorluğuna bağlı idi. Bilâhara bizden ayrıldılar ve 
ayrı birer hükümet oldular. 

Şimdi, bu devletlerin alışkanlık esasına dayanan ve 
tecrübe ile sabit olan, sağlıklarının esasını teşkil eden 
ve sırf hayatiyetini idame zımnında alışageldikleri, 
meselelerden bahsediyorum. Bölgesel konuşmuyorum, 

Türk ekonomisine etkisi bakımından konuşuyorum, 
Turizm Bakanı ve arkadaşlarının üzerinde hassasi
yetle durması bakımından arz etmek istiyorum. Mese
le, bir bölgesel konuşma değildir. Türk ekonomisine 
ve Türk turizmine esaslı etki yapan bir bölge, Kah
raman Maraş'ın Elbistan ilçesinin Celeye köyü, şim
diki ismiyle Ekinözü köyü üzerinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada, sağlık yönünden faydalı ve Sağlık Ba

kanlığınca Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 
tarafından tahlili ve tatbikatı yapılmış olan içmeceler 
vardır. Bu Ekinözü köyündeki içme şifa suyu, aynı 
zamanda modern bir vaziyette yapılırsa, bir nevi 
kaplıca mahiyetini de alabilir. Fakat bu o şekildedir 
ki, Osmanlı saltanatından Cumhuriyete ve Cumhuri
yetten bugüne kadar daha evvel arz ettiğim bu kom
şu devletlerden gelen fertler, vatandaşların yapmış ol
duğu ufak kulübelerin içinde hayatını geçirmek ve 
o da olmadığı takdirde, haymalarda ve çadırlarda, da
ha olmazsa arabaların içinde kalmak suretiyle bu şi
falı sudan istifade etmektedirler. 

Kolera salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı, gelen 
bu turistlerin gelmesini sıhhî tehlike bakımından me-
netmiştir. Bilâhara müsaade edildi; fakat bu menet
me dahi turist akımına mani oldu. 

Şimdi, buraya vatandaş muvakkat bir zaman için 
gelmektedir. Çünkü modern bir tesis yoktur. Af bu
yurun; tuvalet yoktur, kanalizasyon yoktur. Her du
rum itibariyle gayri sıhhidir; ama bütün bu tehli
keli durumlara rağmen turist akımı büyük bir şekilde 
devam etmektedir. Hatta rakam da verebilirim ve bu 
tahmin ve rakamda hiç hata etmiyorum. Sayın Bakan
lığın selâhiyetli organlarının bizzat müşahadesi sure
tiyle, bütün ilgilileri davet ediyorum. Haziran, Tem
muz ve Ağustos ayları içerisinde yerli ve yabancı tu
rist olarak gelenlerin sayısı bir milyonu bulmaktadır 
arkadaşlar. Halbuki, görüyoruz ki, bütün turistik te
sisler Batıya yapıldığı halde dış turist olarak 1974'te 
memlekete gelenlerin sayısı 1 359 261'dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bugün Ortadoğu bir petrol kaynağı haline gelmiş
tir. Vatandaş kazancını, sıcağın tesiri altında sağlığını 
korumak için böyle yerlere sarf etmektedir. Ve orada
ki vatandaşlar buraya akın etmektedir. 

Bu hususta Sayın Bakanımı taciz ettim ve bu aynı 
konuyu bundan evvel de arz ettim. Hatta iç ve dış 
turist olarak bir milyon kişi geliyor deyince, bazı se
natör arkadaşlarım da meseleyi hayretle karşıladılar. 
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Ben, bu meselede iddiamı ispatla mükellefim, 
mahalline gidildiği takdirde, tekrar arz ediyorum, bu 
rakamı mahallinde bizzat rüyetle müşahede edecek
siniz muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Bakandan ricam şudur; bir defa burada 
Devlet sektörü olarak yapılan, vilâyete bağlı özel 
idare tarafından yapılmış gayri sıhhî olan bir otel 
vardır. Vatandaşların kendi malî durumları iyi de
ğildir, gayri sıhhî olarak kendilerinin yapmış olduğu 
evlerin içinde gelen turist vatandaşlar oturmaktadır. 
Şiddetle hareket geçilmelidir. «Sağlık Bakanlığı mü
saade edecek mi, etmeyecek mi?» diye tereddüdün 
içinde turist akını durmaktadır. Bu sebepten neşet 
ederek bu kadar mühim olan bir yere (Ki, Anado-
lunun da bu nimetten istifadesini" nazara alarak, 
Anadolu da Türkiye'nin bir parçası olduğuna göre 
ve gelir dağıtımında, yatırımın da sosyal adalet ilke
lerine dayanarak yapılması lüzumuna binaen) Sayın 
Bakanı ve ilgili arkadaşları davet ediyorum, yerinde 
müşahede etsinler. Türle ekonomisine etki yapan 
bu turist akımını şiddetle Türkiye'ye döndürmek 
için Turizm Bakanlığının yardımını gözlüyor, hepini
zi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soydan. 

Konuşma sırası Sayın Beliğ Beler'de. 
Buyurun. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebe
tiyle çok mühim gördüğümüz bir hususa temas ede
meden geçemeyeceğiz. Bu hususta, aidiyeti cihetiyle, 
Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma bakanlıklarına ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediğimiz bazı soru
lar tevcih etmiştik. İşin ehemmiyeti ve acele olarak 
tedbir alınmasını temin bakımından millet kürsüsün
den aynı mevzuu tekrarlamayı bir memleket vazife
si kabul ettik. 

Bir Alman rejisörünün, Türkiye'de müsaade ala
madığı için Almanya'da bazı kiralık kişilere çevirte
rek televizyona sattığı ve böylece Federal Alman
ya'nın birinci programında 20 Ocak 1976 gecesi «Şi-
rin'in düğünü» adı altında oynatılıp, baştan sona ka
dar tamamen Türk Milletinin şeref ve haysiyetine, 
Türk kadınlarının namus mefhumuna, dinine ve 
kökleşmiş, Türk Milletinin örf ve âdetleriyle ahlâk 
anlayışına, millî hislerimize fecî bir şekilde saldıran, 
Türklere Yunanlıları ve Yunanistan'ı Öven şarkılar 

söyleten, Yunanlıları asil, Türkleri ise küçülten ve 
ve tamamen Türkiye ve Türk Milletinin aleyhine 
birçok yönlerden maksatlı bir propagandaya sebep 
olan, Türk - Alman dostluğunu sarsıcı mahiyette bu
lunan bu filmden ve bu film sebebiyle büyük bir 
infiale kapılıp gösteri yürüyüşlerine girişen,' yurt dı
şındaki yüz binlerce Türkün bu istirabını ortaya ko
yan yayınlardan Bakanlığınız, dış teşkilâtları tarafın
dan haberdar edilmişler midir? 

Yurt dışındaki 1 milyon Türkü çileden çıkartan, 
âdeta galeyana getiren bu iğrenç, âdi, rezilane film 
üzerine yurt dışındaki Türklerin tepkilerini günler
den beri aksettiren ve yurt dışında da en büyük tira
ja sahip Hürriyet ve Tercüman gazetelerinin vasika-
lara dayanan neşriyatları Bakanlığınıza intikal etmiş 
midir? 

Bu filmin konusu ve oynatılacağı bir ay kadar 
zaman önce bilindiği ve bütün televizyon mecmua
larında yayınlandığı halde, Türklük aleyhine olan, 
Türk kadınına, Türk ahlâk anlayışına, dinimize, mil
lî hislerimize saldırıp, Türkün bu geleneksel hasletle-
riyle alay eden bu maksatlı filmin, televizyonda gös
terilmemesi, böyle bir filmin geleneksel Türk - Al
man dostluğuna gölge düşürebileceği yurt dışındaki 
ve Almanya'daki bütün Türkleri çok üzeceği konu
sunda önceden bilgileri olan Bonn Büyükelçiliğimiz 
ile bu konuda önceden bilgileri olan Bonn Basın Mü
şavirliğimizin, ilgili Alman makamları ve televizyon 
indinde bir girişimleri olmuş mudur? Olmuş ise, 
bunlar nelerdir? 

Şayet, bu fecî film hakkında önceden haberleri 
olup da, Türk Devleti ile milletinin yurt dışında en 
başta şeref ve haysiyetini korumak ve bu hasletleri
mize yöneltilen tecavüzleri anmda önlemek, bu yol
da her türlü diplomatik temasları yapmakla görevli 
olup, bu görevlerini yerine getirmemişlerse, vazife
lerini yapmayan bu görevliler hakkında neler düşün
mektesiniz? 

Yurt dışında çalışan, Anavatanımızdan uzak 1 
milyon vatandaşımızı ve bizleri pek haklı olarak üzen 
bu tertiplenmiş film hâdisesine, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının, başta Sayın Bakan olmak üzere, sü
ratle el koymalarını ve bir daha tekerrür etmemesi 
için de gerekli tedbirleri almalarını diliyor ve Yüce 
Senatoya saygılar sunuyorum. 

Yeni bütçenin memleketimize ve Türk turizmine 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beler. 
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ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. söz sırası sizde, 
buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Bakan ve Bakan
lığın güzide temsilcileri; 

Ben, dikkatinizi Bolu iline çekmek için on dakika
lık süre içinde bir iki hususa değinmek istiyorum. 

Malûmunuz, Bolu, tabiî güzellikleri, ormanları, ye
şilliği, gölleri ve kaplıcalarıyle iç ve dış turizme cevap 
verecek potansiyeli havî bir bölgedir. Burada: meselâ 
Abant gölünde halen inşa durumunda olan Turizm 
Bankasının tesisleri yanında, mahallî imkânlarla da 
yapılmış olan tesisler var. Yalnız, senelerin seyri içe
risinde şunu müşahade ediyoruz ki, mevcut tesisler, 
ne iç turizm ihtiyacına, ne de dış turizm ihtiyacına 
cevap verecek kapasitede değildir. Abant gölü çev
resinde saha, bölge müsaittir. Turizm Bakanlığı ilgi
lilerinin, gerek Bakanlık, gerekse Turizm Bankası eş
liğinde mahallî imkânlarla elbirliği ederek, mahallî 
imkânlarımızı da seferber ederek bu bölgede, birinci 
derecede bir dış turizmi karşılayacak olan Turizm 
Bankasının tesisleri yanında, senenin on beş gününü, 
bir ayını daha ucuz imkânlarla Devlet memurları, 
halkımız ve vatandaşlarımızın, o güzelim Abant'ı n ncı
vasını, suyunu ve dinlendirici olan sakin o bölgeden 
istifade etmek için ucuz tesisler yapmak imkânı var. 
Orman kapasitemiz var, arsa kapasitemiz var, bir 
proje değerlendirme ve büyük yatırım icabettirmeyen 
imkânlarla büyük ölçüde vatandaş kitlelerine cevap 
verebilmek için, bugünkü sayısı otuz civarında olan 
tesisleri belki yüze, iki yüze, üç yüze çıkarmak imkân
ları var. Böylece, hem iç ve hem de dış turizm ihti
yacını karşılama imkânları var. Ankara - İstanbul 
arasında çalışan yolcu otobüsleri yaz aylarında Aban'a 
giriş - çıkış yapmaktadırlar. Gölün etrafını bir do
laşıyorlar; belki orada bir yemek verme imkânları olu
yor. Belki vatandaşların orada bir iki saatlik de olsa, 
gelip geçici de olsa, dinlenme imkânları karşılanır. 

Ayrıca bunun dışında, dünyanın çok güzel yerle
rinden biri olan «Yedi Göller» bölgesinin yolunu 
biz Orman Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar marifetiyle 
bitirmiş, halletmiş durumdayız. Yalnız, orada Orman 
İşletmesinin binası dışında hiç bir tesis yok. Acaba 
orada da Turizm Bakanlığının bir teşebbüsü, tesisi, 
turizm hizmetine tahsis edilecek, yatırımları mümkün 
müdür? 

Benim Avrupa'ya gittiğim bir sırada Berlin Sena
törü doktor bir meslektaşım, ben nerenin senatörü 
olduğumu söylediğim zaman, Bolu'yu hemen hatırladı 
ve arkasından; «Abant, Yedi Göller» dedi. Orada 
bize birtakım izzet ikramda bulundular. Bunun 
karşılığında ben de kendisini davet ettim; fakat Tür
kiye'ye döndüğüm zaman yolunun daha hallolmamış 
olduğunu görünce, apar - topar ilgililere yalvara ya
kara, neyse misafirimiz gelinceye kadar yolunu hal
lettik. Fakat meslektaşımı orada dinlendirecek, isti
rahat ettirecek bir binaya sahip olmadığımız üzüntüsü 
ile tabiî kısa bir iki turdan sonra tekrar Boiu'ya dön
mek ihtiyacı ve zarureti ile karşı karşıya kaldım. 
«Burada bir çadır da olsa, senenin 15 gününü geçir
mek için maaile gelmeye razı olurum» dedi. 

Hakikaten dünya bazı yerlerimizi çok iyi biliyor. 
Ayrıca, Abant Gölünün alabalığını başka yerde bula
mazsınız. Birçok yerde alabalık üretiliyor; fakat bi
zim Bolu'da, bilhassa Abant'ın modern Alabalık üre
timini ve oradaki taze taze Alabalığın zevkini zan
nederim çok yerlerde bulmanıza imkân yok. 

Yine bunun dışında bir Aladağ Orman Örnek İş
letmemiz var. Bütün dünya ormancıları, profesörleri 
buraya bir örnek işletmeyi, güzelim ağaçları ve o 
tabiî güzelliği, manzarayı görmek için gelirler. Ayrı
ca, orada turizm hizmetleriyle değerlendirilecek kısım
lar vardır. 

Bunun dışında, Bolu'nun çok kıymetli kaplıcaları 
var. Dünyada sayısı çok az olan, bugün hizmete 
açılmış bulunan tabiî su tedavilerinin yanında. Sağ
lık Bakanlığının da yardımıyle, özel idareden devir 
aldığı bina ile büyük ölçüde, hem modern manada, 
dünyadaki emsalleri gibi. tıbbî fizik tedavisi, ayrıca 
da tabiî sudan istifade ederek, onun eşliğinde; tabiî 
sudan modern manada istifade edilecek tarzda bir 
hastane tesis edilmiştir ve bugün kısa zamanda bü
yük tehaccüm görmüştür ve büyük ölçüde fizik te
davi hastanesinde hastalarımız istifade etmektedirler. 
Bunun çevresinde de; yine Turizm Bakanlığı ilgilile
rinin dikkatini çekmek için söylüyorum, ufak da olsa 
turizm yatırımları yapılırsa, Bolu'yu; bunlar ve bun
lara benzer çok kıymetli tabiî güzelliklerle dolu olan 
bu bölgeyi bir iki yatırımla dünya turizmine; yani 
iç ve dış turizm hizmetlerine sunmak imkânını bulu
ruz zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir dakikanız 
var. Lütfen toparlayınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Top
luyorum efendim. 
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Çok kıymetli Bakanımızın ve bakanlık teşkilâtının, 
esasen bildikleri bu bölgeye özel bir alâka ve ihti
mam ile büyük hizmet yapacakları kanaatindeyim. 
Onun için vaktinizi aldım. 

1976 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe
sinin memleketimize, ilgililerine ve dünya turizmine 
hayırlı ve uğurlu olması temenisi ile saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Yılmaztürk.' 
Sayın arkadaşlarıma, bir hususu belirtmek istiyorum. 

Bu görüşmekte olduğumuz Bakan'^m Bütçesine baş
ladığımız zaman, iki arkadaşımız şansları .vJ.ına söz 
almışlardı. Bunu dikkate alarak bu Bütçenin er içen 
biteceği kanaatiyle Ticaret D?.k:rr!i:£ı nr';ı::.r-lar:ma 
da bütçelerini görüşeceğimizi s r yi cm'rtik, 3u 2ci:sple 
bekliyorlar. 

Şimdi, arkadaşlarımız hâ!â öner/,;; vererek konuş
mak istediklerini bildiriyorlar. Koıırrprak isteyen 
arkadaşlarımızın sayısı yediye ulaşmıştır. İstirham 
ediyorum, bundan böyle bir müracaat olmasın. Çün
kü, Ticaret Bakanlığının Bütçesini de bitirmek mec
buriyetindeyiz. Programımız bunu gerektiriyor. 

Konuşma sırası Sayın Ali Oğuz'da. 
Sayın Oğuz, buyurunuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem senatörler; 
Turizm Bakanhğı Bütçesi münasebetiyle benden 

önce söz alan arkadaşlarım geniş izahat verdiler. 
Bu sebeple sabrınızı tüketmeyeceğim ve vaktinizi al
mayacağım. Bana tayin edilen, münasip görülen 
müddet içerisinde ben de görüşlerimi sizlere arz et
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm deyince, akla, insan sevgisi, tabiî güzel

liklerimiz ve tarihî değerlerimizle, gelen misafirleri
mize bir çiçek buketi ve onun havası ve esprisi içe
risinde b'ir şeyler vermek, onu memnun etmek, mem
leketimizi tanıtmak, sevdirmek gayreti akla geliyor. 
Ancak bunun, samimî bir hava içerisinde, tabiî gü
zellikleriyle, tabiî halimizle olması halinde daha tesir
li olacağı kanaati bende hâkim. Eğer bunu sunî gay
retlerle, yapmacık hareketlerle ortaya koyarsak, onun 
aradığından daha çok, kendi memleketindeki hava
yı aksettirecek mahiyette bir davranış içerisine girer
sek, bunun çok yadırgandığını ifade etmek isterim. 

Avukatlık devremde bir dava münasebetiyle git
tiğim, bir şehirde, içerisine girdiğim bir otelde koca
man bir Amerikan barın mevcudiyetini görünce, dı
şarı çıkmak istedim. Otelin sahibi hemen müdahale 
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ederek, neden çıkmak istediğimi sordu. Dedim ki; 
«Sizin oteliniz içkili. Ben bir içkili otelde kalmak: 
istemiyorum.» Adam müdahale etti ve dedi ki;: 
«Efendim, bizim otelimiz içkili değil.» «Burada ko
caman bir Amerikan bar var, bu ne?» dedim. Dedi ki; 
«Erendim, Turizm Bakanlığı, böyle içkili bir otel 
yapmadığımız takdirde, bize bu ruhsatı, bu yardımı 
ve bu krediyi vermiyor. O sebeple ben temin ettiğim 
boş şişelerin içerisine su doldurarak bu Amerikan 
barı böylece tesis ettim, kendilerine gösterdim. Ote
lin içkili olduğunu onlar da gördüler ve bu suretle ba
na kredi verdiler» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç bir memelekette, yaptığı otelinde içki sat

maya kimse icbar edilemez. Öyleyse, kredi veriyor
sak; sakin, temiz içkisiz bir otel yaptığı takdirde, o 
vatandaşa da kredi hakkı tanınması lâzım gelir. Yok
sa, «İlle de içki satacaksın, ille de vasıflan şu ola
cak» şeklinde telkinler ve münasip olmayan zorla
malarla kredi vermek veya turizmi teşvik etmek, ben
ce abesle iştigal olur. 

«Turizm,' mutlaka döviz getirir, hayır getirir.» şek
linde bir iddia, bence yersiz. Eğer tedbirlerini almaz
sanız, turizmle birlikte memleketimize Hıristiyan 
propagandası gelir. Sağlık Bakanımızın bu kürsü
lerden ifade, ettiği gibi, birçok münasip olmayan has
talıkların yayılması teşvik edilmiş olur. Cebi boş, di
lenciliği ve her türlü kötülüğü, hatta hırsızlığı ve tu
feyliliği memleketimizde bir örnek olarak ortaya ko
yacak insanlar da gelebilir. Bazı memleketler bu
nu bir süzgeçten geçirmeyi münasip görmüşler, gi
rişte dahi elindeki imkânları soran memleketlere 
tesadüf ediyoruz. Bunların başında İran'da, içerisine 
girmek istediği memleketine hangi imkânlarla, nasıl 
şartlarla girmek istediğini tetkik eden mevzuatın bu
lunduğunu ifade ettiler. 

Eğer böyle yapılmazsa, bugün bizdeki Sultan Ah
met'in manzarasını memleketin her yerinde bol bol 
görmek imkânı olur. Bugün maalesef Sultan Ahmet' 
teki o kötü görünüşleri, itiyatları, uyuşturucu madde
nin kaçakçılığını ve adliyeyi dolduran bir sürü suç
luların mevcudiyetini herkes biliyor ve bunun önüne 
geçmekte İstanbul polisi çok güçlük çekiyor. Onun 
için, mutlaka döviz getirir kanaatiyle bütün kapıları 
hiç bir takyit, kayıt, kontrol veya murakabe hakkı 
tanımadan sonuna kadar açmanın mahzurlarını da 
nazarı itibara almak lâzım. 

Turist yol ister? Hakkıdır, bunu yapmak lâzım. 
Mamur bir Türkiye ister. Elimizden geldiği kadar 
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bunu yapmak lâzım. İntizamlı trafik ister. Avru- I 
pa'da gördüğü gibi, bizde de intizamlı trafik ister; 
ama bunu her zaman bulamaz, memleketin imkân
ları ne ise ona razı olacak. Fakat her şeyden evvel, 
can emniyeti ister. Halen memleketimizde «Peter, Re-
neta» hadisesi unutulmadı, bunun Avrupadaki akisle
ri çok acı oldu. Eğer biz birinci derecede ona em
niyetini temin edersek, bunun temin edeceği propogan-
da, diğerlerinden daha mühim olur. 

Gümrük kapılarındaki sıkıntı vatandaşımızı ne ka
dar eziyor, bu hepinizin malumudur. Avrupa'daki 
işçilerimizin yurda dönüşlerinde; izinli olduğu gün
lerinde dahi, o gelenleri yurda geldiğine pişman ede
cek derecede azap veren davranışların içerisine gir
diğimiz herkesin malumudur. Bunu bir de turiste tat
bik edersek, memleketimiz hakkında ne diyeceği ar
tık herkesin malumudur. Ucuz yiyecek, giyecek ve 
her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edecek imkân
ları da ona sağlamak vazifemiz ve bizim bir görevi
miz olmalı. 

Ancak, bunların hepsi memleketin imkânlarıyle j 
olur. Biraz önce müzakere ettiğimiz Gençlik ve Spor { 
Bakanlığı Bütçesinde, sportif tesislerin yerine, fabri
ka yapmanın, memleket ihtiyaçlarını o yönden kar
şılamanın, 7 milyona yaklaşan memleket işsizini na
sıl ekmek sahibi etmenin lüzumunu burada arkadaş
lar ortaya koydular. Eğer bugün memleketimizdeki 
işsizliği önlemek ve birçok patlamaları bertaraf ede
cek tedbirleri almak istiyorsak, büyük mikyasta eli
mizdeki imkânları iş ve istihdam imkânları meydana 
getirecek sahalara yatırmanın lüzumu bu kürsülerden 
defaatle ifade edildi. 

Evet, memleket imkânları içerisinde gelen turisti 
ağırlayalım, ama memleketimizin sanayi hamlesini, 
millî sanayinin kurulmasını, ona dayalı bir harp sa
nayiinin bertaraf edilmesini eğer intaç edecekse, 
bugün yüz milyonların, milyarların, turizmden bize 
büyük kaynaklar, altın yumurtlayan tavuk gibi büyük 
imkânlar gelecek hevesi içerisinde yatırmanın, ileride 
bizi hüsrana sevk edeceğini de hatırlamak lâzım. Çün
kü bunlar, çok gerilerde nimetlerini veren yatırımlar
dır, ama memleketimizin bugün içinde bulunduğu âcil I 
durum, her şeyden evvel ekmek meselesidir. 

Komşularımızın bizim hakkımızdaki davranışları 
herkesin malumu. Mümkün olduğu kadar elindeki tu
risti bize kaptırmamak için bazı tedbirleri aldığını 
arkadaşlar naklettiler. Bu, hepimizin malumudur. I 
Getiriyor feribotlarıyle, memleketimizin kıyı şehirle
rinden bir kaçını gösterdikten sonra, alıp götürüyor ] 

ve Türkiye hakkında alabildiğine menfî propogan-
da yapıyor. Bu, tabiî ki onun vazifesi; ama bizim 
de aynı davranış içerisinde memleketimizin samimî, 
içinde bulunduğumuz en güzel şekillerini tabiî hali
mizle göstermek vazifemiz olmalı. 

Çünkü, gelenleri eğer sunî davranışlar içerisinde 
karşılarsak, o, zaten memleketimizin haline ve içinde 
bulunduğumuz şartlara teşhisini koyuyor. Evvelâ 
Yeşilköy'ü, Ataköy'ü görüyor, sonra geçerken Kaz-
lı Çeşmeyi ve Zeytinburnu'nu görüyor, sonra Yedi-
kule'nin ve Samatya'nın durumunu müşahade ediyor, 
sonra da İstanbul'u görüyor. Her ikisinin arasındaki 
zıtlığı ve tenakuzu fark ediyor; ama biz samimî bir 
eda içerisinde, geçmişteki azametimizi, tarihî ve o 
büyük eserlerimizi gösterirsek, o zaman samimiyetle 
geçmişimiz hakkında bir fikir sahibi oluyor. 

Yoksa, eğer bu tezatlar içerisinde olursak muhte
rem arkadaşlarım, turist hemen şu neticeye varıyor; 
«Bu eserleri yapanlar buralarda oturmazlar, şuralar
da oturanlar ise, bu eserleri yapamazlar» kanaatine 
vasıl oluyor. Onun için samimî olarak her şeyimizi, 
bütün güzelliklerimizi tabiî olarak ortaya koymakta 
büyük faydalar var. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bir dakikanız var, 
toplayın lütfen. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Topluyorum Sayın 
Başkan. 

Musluklarından şarap akan oteller yapıldığı ve 
bunları turistleri eğlendirmek için sunduğumuz riva
yetleri ortada. Ürgüp'te böyle otellerin mevcudiyetin
den bahsedildi. Selçuk'ta Türk kızları millî kıyafet
leriyle turistlerimize şarap da dağıttılar; ama bunlar, 
bizim turizmimize ben inanıyorum ki, bir şey kazan
dırmadı. Mevcut millî varlığımızdan bir şey kaybet
meden, vakar içerisinde, gelenlere Türk misafirperver
liğinin örneklerini ortaya koyarsak, bundan elde ede
ceğimiz kazanç, daha hayırlı ve bizim için daha şe
refli olur. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Konuşma sırası Sayın İsmail Kutl-uk'ta. Buyurun 

Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, değerli senatörler, Turizm Bakanlığımızın 
muhterem mensupları; hepinize saygılarımı, hürmet
lerimi sunarım. 

Ben huzurlarınızda Çanakkale'nin durumundan ve 
oranın derdinden kısa bahisle huzurlarınızı işgal 
edeceğim. 
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Turizm deyince, Çanakkale ve çevresinin ehem
miyeti mutlaka akla gelir. Zira, Çanakkale'miz iç ve 
dış turizm yönünden çok önemli bir mevkide bulunur. 
Bir defa tarihte insanoğlunun gelip yerleştiği, en gü
zel medeniyetlerin doğmasına; ikliminin, denizinin, 
tabiî güzelliklerinin ve münbit topraklarının sebep 
olduğu Çanakkale eski medeniyet kahntilannm sa
yılıp dökülemeyecek kadar çok olması nedeniyle ol
dukça fazla turist celbeden müstesna bir yerdir. 

Tarihin ilk çağlarından beri bu kadar güzel şart
lan sinesinde toplayan Çanakkale, topraklan üzerin
de kurulan medeniyetlerin kalıntıları bugün bütün hey
beliyle vardır, duruyor. Bunlar dolay.sıyle Çanakka
le'nin yurdumuzun en çok turist celbeden bir yeri ol
duğu hiç şüphesizdir. Hele meşhur Birinci Dünya 
Savaşlarının cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası de
ğil Türk Milletinin, bütün dünya milletlerinin kalbi 
mesabesinde ve ismi duyulduğu zaman, herkesin kal
binin burkulduğu değerli bir yerdir. 

Çanakkale ve bir ibret levhasının cereyan ettiği, 
her karış toprağında bir damla şehit kanının, kemi
ğinin bulunduğu, bir davulgu çam ağacının veya pır
nal dalının dibinde 1954'lerden kalma bir şehidin is
kelesinin bulunduğu Gelibolu Yarımadası, her yıl bin
lerce yabancının ve yerli turistlerin ziyaretgâhı olmuş
tur. Hele Çanakkale'nin denizi, kumu, dağı. kaplıca
sı diğer sıcak suları her y.3 sayılamayacak kadar, tu
ristin gelip dinlenmesine, şifa bulmasına yarayan 
mümtaz bir yer. mümtaz bir yurt köşesi olmuştur. 

Sahillerinde dinlenme evleri, motelleri, otelleri ile 
eşine ender rastlanan şirin bir yurt köşesidir Çanak
kale. Truvası, Behram Kalesi. Dardanus Kırailığımn 
aile mezarlığı, Hida dağımn mitolojisi ile yüzb inlerce 
turistin gelip kaldığı emsalsiz bir yer olan Çanak
kale, turizme büyük hizmet eden güzel bir yurt kö
şesidir. 

Hele, Hıristiyan âleminin. Meryem Ana'ya. Sei-
çuk'a giden yolun üzerinde olan Çanakkale'nin bir 
başka önemi, bu yönden de ortaya çıkmaktadır. Tru-
va, Alexandria (Troas), Gülpmar. (ki, bugün orada 
İyon Medeniyetinden kalma büyük bir şehrin kalıntı
ları bulunmuş; üzerinde, Kültür Bakanlığı Eski Eser
ler Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu kazılarda son 
yılların daha büyük turistini çekebilecek şehrin bu
lunduğu bir yerdir, Assos ve Küçükkuyu kıyı şeridi
ni saran sahil boyu yolunun yapılması, turizm yönün
den değerli bir yol olacaktır. 

Şimdi, bunları arz ettikten sonra. Sayın Baka
nımdan ilgilerini, yardımlarını, ve Çanakkale'ye gönül 
veren davranışlarım beklediğim için, bir iki hususta 
yardımlarını esirgememelerini istirham etmek istiyo
rum. 

Bir defa Çanakkale, Truva, Alexandria, Gülpı-
nar, Assos istikametinden geçen turistik yolun yapıl
ması için, (Turizm .Bakanlığımızın Bütçesindeki bu 
gibi turistik yerlere giden yollara yardımda bulunul
duğunu biliyoruz.) Turizm Bakanlığımızın Bütçesin
den ve imkânlarından yardım etmek suretiyle bu 
yolun yapılmasına veyahut da Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün, Çanakkale, Tru
va, Alexandrias Gülpınar ve İzmir'e giden yola bağla
nan kıyı serininin yolunun yapılması için girişimler
de bulunmalarını, yurdun bu güzel köşesinin, yol va-
sıtasıyle bütün dünyaya tanıtılmasına imkân hazır
lamasını istirham ediyorum. 

Ayrıca, turist yol istediği gibi. eğlence yeri, rahat 
ve emin yatacağı yer, otel ve motel de istiyor; ama 
Çanakkale'miz fakirdir. İnsanları munistir; ama im
kânları yoktur. Sayın Turizm Bakanlığımızdan ve il
gili kuruluşlarından, şayet Çanakkale'mizde otel, mo
tel ve buna benzer turistik birtakım müesseselerin 
kurulması için müracaatlarda bulunurlarsa, öncelik 
tanımalarını, imkân vermelerini, turizmin gelişmesine 
hizmet edecek bu insanlara yardımda bulunmalarını 
istirham ediyorum. 

Bendeniz, Çanakkale'mizin sesini, durumunu ve 
iki isteğini duyurmak üzere huzurlarınızı işgal ettim. 

Turizm Bakanlığımızın Bütçesinin, mümtaz Tu
rizm Bakanlığımız mensuplarına ve vatanımıza hayır
lı uğurlu olmasını diliyor, engin saygılarımı arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. 
Konuşma sırası Sayın Şerafettin Paker'de; buyu

runuz efendim. 

ŞERAFETTİN BAKER (Antalya) - - Sayın Baş
kan. muhterem senatörler; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1976 malî yılı Büt
çesinin görüşüldüğü şu anda. büyük turistimiz Evliya 
Çelebi'yi hatırlamamak kabil değildir. Merhum Ev
liya Çelebi, büyük İslâm turisti olduğu kadar, büyük 
bir tanıtıcıdır da. Kendisini rahmetle yâd ediyoruz. 

Malümuâliniz, iç turist, dış turist vardır; dış mem
leketlerden gelen turistler vardır, dış memleketlere 
giden turistler vardır. Yurt içinde seyahat eden iç 
turistler vardır. Ben, «turizm» deyince, her ikisini 
anlıyorum. 
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Evliya Çelehi'niıı bilhassa yurt içinde yaptığı ge
ziler sonunda muhteşem eser olan «Seyahatname» 
yi meydana getirdiğini hepimiz biliyoruz. 

Söylenir; Evliya Çelebi bir gece rüyasında Re-
sül-ullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'i gö
rür, «Şefaat Resul-ullah» diyeceği yerde, «Seyahat 
ya Resül-ullah» der. Duası kabul olunur, bu arada 
kendisine gezilerinde gördüklerini yazması ilham edi
lir. Böylece meşhur «Seyahatname» meydana gelmiş 
olur. Bu eser, yalnız halk için değil, ilmî çalışma 
yapanlar için bile büyük bir kaynak olmuştur. 

Bu sebepler dolayısıyle, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca her sene bir Evliya Çelebi günü veya haf
tası yapılması üzerinde durulmasını gönülden arzu 
ediyoruz. Hatta böylesine büyük bir zatı dünyaya ta
nıtmakta da fayda mütalaa ediyorum. 

Muhterem senatörler; 
İkinci temas etmek istediğim husus, İstanbul'da 

Ayasofya Müzesidir. 
İstanbul'da Ayasofya Müzesi var. Önce kilise imiş. 

Fatih Sultan Hazretleri, İstanbul'u, Cenabı Hakkın 
inayeti ve Peygamber Efendimizin himmetleriyle kah
raman askerlerinin gayretiyle fethettikten sonra, Aya-
soyya'yı camiye çevirmiş ve bunu hediye etmiş. İlele
bet ibadette kalması için de vasiyette bulunmuştur. 
Her ne sebeple ise, İsmet Paşa Hükümeti zamanında 
müze haline getirilmiştir. Acaba, bugün turistlerden 
ne kazanç sağlıyoruz bundan? Tekrar cami haline ge
tirirsek ne kaybederiz? Bu halde, benim kanaatimce, 
haricî turistler azalmayacağı gibi dahilî turistler de 
artacaktır. 

Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı ve Devlet 
Bakanlığı elele vererek, Ayasofya'mn tekrar ibadete 
açılması hususunda bir netice istihsal ederlerse. İs
tanbul'u bize hediye eden Fatih'in ruhu şâd olacak. 
İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen Peygamberi
mizin ruhaniyeti memnun olacak, Müslüman Türk 
Milleti de bu hizmeti yapanlara minnettar kalacaktır. 

Bu arada, hiç olmazsa Heyeti Umumiyesi ibadete 
açılmazsa bile, bir kısmının ibadete açılması hususun
da Turizm Bakanının da ön ayak olmasını bilhassa 
istirham ediyoruz. 

Malümuâliniz, önümüzdeki sene büyük İslâm 
Kongresi Türkiye'de yapılacaktır. İslâm memleketle
rinden gelecek olanlara Ayasofya'yı biz müze olarak 
değil de, bir cami olarak, hatta ışıklandırılmış ve bir
çok turistlerin de dikkatini çekecek şekilde aydınla
tılmış vaziyette gösterilirse, bundan büyük bir fayda 
mülâhaza ediyorum. Turizm Bakanlığının bunun üze
rinde de durmasını istirham ediyorum. 

i Sözlerime burada son verirken; Turizm ve Tanıt-
I ma Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve değerli 
I personeline hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
I niyaz eder, saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paker. 
J Muhterem arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 
I Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
I sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 
I Sayın Bakan, konuşmak istiyor musunuz efen

dim? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

{ TOKOĞLU (Kocaeli) — Müsaade ederseniz efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 

I Sayın Bakan, konuşma süreniz bir saattir, buna 
I sorulara vereceğiniz cevap süresi de dahildir efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli sena-

I törler; 
I Muhterem Heyetinizin bana bu gece en büyük 
I lütfü, derin vukufunuz ve derin tecrübenizle elde et-
I miş olduğunuz samimî tenkitlerinizi Bakanlığıma ve 
I bizzat bana tevcih etmeleriniz olmuştur. Bu sebepten 
I cümlenize teşekkürlerimi arz ederim. 
I Sayın Başkan; 

I Hemen ifade etmek isterim ki, 4 saate yaklaşan 
I bir zaman içerisinde turizm hakkında yapılan ko-
I nuşmalar, yalnız turizmin gelir getirir tarafını orta-
I ya koymuştur. Müsaade ederseniz ben Turizm Ba

kanı olarak, turizmin yalnız gelir getiren bir meka-
I nizma olmadığını, bilakis milletleri birbirine yaklaş

tırmak suretiyle kardeşlik duyularuv, kamçılayan, örf 
{ ve âdetleri, medeniyeti, misafirperverliğini birbirle

rine sunmak suretiyle sulh ve huzura vasıta o'an hare-
I ketler olarak telâkki ediyorum. Bu sebepten turizm 

faaliyetlerini bir olarak değil, iki ile çarparak kıy
metlendirmek istiyorum. 

I Bu düşüncenin sahibi olduğum için. Bakanlığa 
atandığımın hemen ilk ayında 1975 turizm mevsimini 
açarken, bu senenin, «turizm seferberlik yılı» olma
sını temenni etmiştim. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü arkadaşım, benim bu sözümü yerine ge
tirmediğimi ifade ettiler. Kanatlerne samimiyetle 
saygı duyarım. Yalnız, ben bu duyguyu ve bu taah-

I hüdü yerine getirdiğim kanaatindeyim. Müsaade eder
seniz onun k;sa bir ispatını yapmak istiyorum. 

Önce, biraz evvel de arz ettiğim gibi, zihniyet de
ğiştirilmiştir. Kamu kuruluşlarıyle Bakanbğnn ara-

j sında bir koordinasyon meydana getirilmiştir. Turizm 
I hareketlerini kıymetlendirmek için, turizme yardımcı 
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olan kollarla Turizm ve Tanıtma Bakanlığının teşriki t 
mesaî etmesi zarureti vardı. Biz 1975 yılında bunu te
min ettik. Bunun dışında, 1976 yılının Turizm Büt
çesini tanzim ettik ve bu Bütçeyi hemen iftiharla 
söyleyebilirim ki, bir yatırımcı Bütçe olarak Yüce 
Senatoya takdim ediyoruz. Böylece. Hükümetimizin 
de Türkiye'de turizm hareketlerine ve turizm sektö- I 
rüne vermiş olduğu kıymet tebarüz etmiş oluyor. 

Sayın senatörler; I 
Hemen ifade etmek isterim ki, 1975 bütçesi Tür

kiye'de turizmin gel şmesini temin eden bir bütçe 
değildi. 1975 bütçesi, 1974 bütçesinden 7 milyon lira 
daha az idi ve bu az olan miktar da yatırım bütçesine J 
ait bulunuyordu. Halbuki 1975 bütçesinde, 1974 büt
çesine nazaran umumî Bütçede 30 milyar liralık bir 
artış vardı. Öyle olduğu halde, benim Bakanlığım I 
bundan istifade edememiştir. 

1974 senesinde yine enflasyon hızının </ 30 ol
duğunu kabul edecek olursak, o takdirde 1974 bütçe- I 
siyle yapılmış olan, yapılması mümkün olan işlerin 
1975 bütçesiyle yapılamayacağı ortadadır; ama 1975 I 
senesinde iktidara gelen Koalisyon Hükümeti ve onun I 
tanzim etmiş olduğu 1976 bütçesi, geçmişte vaki olan I 
bu hataların heyeti umumiyesine sünger çekmiş ve I 
huzurunuza bir yatırım bütçesi getirmiştir. Müsaade I 
ederseniz, onların rakamlarını takdim ediyorum : I 

1975 bütçesinde carî masraflar 110 milyon lira I 
idi, 1976 yılında bu 123 milyon liraya yükselmiştir, I 
artış c/c 12'dir. Buna mukabil yatının bütçesi olarak I 
1975'te 56 079 000 lira görüyoruz, 1976 yılında ise bu 
miktar 165 861 000 liraya yükselmiştir, artış hızı I 
c/c 196'dır. 

Transfer harcamalarına geldiğimizde: 1975 büt- I 
çesinde bu miktar 86 milyon liradır, 1976 yılında ise I 
bu miktar 132 304 000 liraya yükselmiş ve böylece I 
artış hızı </c 54'e varmıştır. Tüm bütçe üzerindeki I 
artış hızı ise c/c 67 olarak tebarüz etmektedir. 

1975 yılının turizm seferberlik yılı olduğunu ifade I 
etmiştim ve sözümde durdum. Bunu elde etmiş ol- I 
duğumuz neticelerle de tevsik etmek mümkün bulun- I 
maktadır. I 

1974 senesinde Türkiye'ye gelen turist sayısı ı 
1 110 298'dir. Buna mukabil 1975 yılının 11 ayında 
Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 360 642'dir. Ben be- 1 
raberce çalışmış olduğum mesaî arkadaşlarımdan almış I 
olduğum ilhamla bu sene 1,5 milyon turistin Türkiye'ye 
geleceğini ifade etmiştim ve Allah'a hamd ve şükre- I 
derim ki, bu sözüm tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 
Hem de hangi şartlarla tahakkuk etmiş bulunmakta- I 

dır? Turizmin en canlı olduğu bir zamanda, Tem
muz ve Ağustos ayında İstanbul'da ful çalışan Hilton 
Otelinde, Çınar Otelinde direnme olduğu halde ve 
yine ful çalışan Shetton Otelinde yılbaşında direnme 
olduğu halde bu imkânlar tahakkuk etmiştir. 

Gelire gelince; hemen ifade edeyim ki, 1973 se
nesinde 11 ay zarfında elde edilmiş olan gelir nispeti 
177 885 000 dolar, 1974 senesinde 236 225 000 dolar, 
1975 senesinde ise 248 247 000 dolar, bunun sene so
nunda 280 milyon dolara varacağına dair emareler 
kuvvetli bulunmaktadır. Biz, bu miktarın 250 - 300 
milyon arasında değişeceğini ifade etmiştik ve böy
lece, turizm mevsimini açmış olduğumuz zaman, Bü
yük Türk Milletine ifade etmiş olduğumuz huzuru
nuzda müsaade ederseniz iftiharla beyan etmek isti
yorum. 

Müsaade ederseniz, çok nazik ifadelerle beni ten
kit eden Sayın Hikmet Savaş arkadaşımın tenkit 
yazısını sırası ile tarayarak, kendilerine cevap tak
dim etmek istiyorum. 

Biraz evvel söyledim, turizm konusunda Bakan-
lıklararast koordinasyon kurulduktan başka, yan ku
ruluşlarla da koordinasyon mümkün olmuştur. O kadar 
koordinasyon mümkün olmuştur ki, turizme yalnız 
profesyonel insanlar değil, amatör insanlar da iştirak 
etmişler ve Sayın Zühal Yorgancıoğlu, Yugoslavya'
nın tarihî ve turistik sahil kenti olan Turagir'de her 
yıl yapılmakta bulunan moda festivaline iştirak etmiş 
ve orada 20 memleketten 45 modacının iştirak etmiş 
olduğu bu festival 7 gün sürmüş, her 7 günün gös
terilerinde, «Bravo Türkler», avazeleri, gösterinin ya
pılmış olduğu o mahali çınlatmıştır. Yine Sayın Zü
hal Yorgancıoğlu bize yazmış olduğu bir mektupaa 
lutufkâr bir beyanla şu ifadeyi kullanmıştır: «Ba
kanlığınızın, Turagir moda festivaline iştirakimize 
gösterdiği teveccüh ve desteğe bilhassa teşekkür ede
rim.» 

Mesele yalnız bununla kalmamış, bizim İstanbul 
yalılarımızın fotoğrafını çeken çok değerli bir ama
tör fotoğrafçımız Perihan Balcı Hanımefendiyi, 
Fransa'da bu fotoğraflarını sergilemek üzere Fransa-
ya göndermişiz ve orada fotoğraflarını sergilemiştir. 
Sizlere tevsik edeceğim vesikalarla Paris'in kalbini 
kazanmış, Türkiye'yi orada tamamen temsil etmiş ve 
tanıtmış, diğer memleketlerden de davet almış bulun
maktadır. 

Yine seferberlik yılı ilân etmiş olduğumuz yılı, 
aynı zamana «turizme aşk» yılı ilân ettiğimiz için, 
dış basınla irtibatlarımız kuvvetlendirilmiş, Belçika'lı 
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Değerli senatörler; 
Paris Televizyonunun, hem de saat 20.00 sularına 

tesadüf eden her dakikalık gösterisi 700 bin TL. sidir. 
tşte biz vazifeyi üzerimize aldığımız zaman insanoğlu
nun sevgiye, itinaya, saygıya göstermiş olduğu bağlı
lığı tarikiyle küçücük bir himmetle Fransız Televizyo
nunda altı bölümde her akşam 4 - 5 dakika Türkiye 
gezdirilecektir; ama bu Türkiye, değerli Savaş, yalnız 
İstanbul' aksettirmeyecek; Türkiye'yi aksettirecektir. 

Yine hemen ifade etmek isterim, bizim ağırlama 
bütçemiz 5 milyon liradır. Biz bu 5 milyon lira ile yap
mış olduğumuz ağırlama neticesinde, dış ülkelerde 
tam 26 milyon 500 bin liralık bir reklam kıymeti te
min edebilmiş bulunmaktayız. Bu da turizme getirilen 
yeni ruhun ve turizme getirilen seferberlik ruhunun 
bir alâmet-i farikası olarak kabul edilmesi gereken 
bir husustur, bunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşım, «Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununu, günün şartlarına cevap verecek ve turizm 
yatırımlarını özendirecek ve yöneltecek teşvik ıınsur-
larıyle yeniden ele alacağız.* dediğimi ve bunun he
nüz tahakkuk etmediğini ifade ederek, sanki biz bu 
sözümüzden rücu etmişiz gibi bir durum yarattı. De
ğerli konuşmacıya hemen ifade edey;m; bu sözümün 
üzerinde imzam vardır, uzmanlarıma bu vazife veril
miştir. Uzmanlarım yalnız kendi görüşleriyle değii, 
yan kuruluşlarla ve ilim adamlarıyle teşrik-i mesai et
mek suretiyle bu kanun tasarısı taslağını hazırlamış 
bulunmaktadır; ama biz bu sözü verdiğimiz zaman 
Nisan aynı idrak ediyorduk. Lütfen hatırlayınız; se
çim sathı mailine girdik, Başkanlık Divanı Seçiminde 
şu kadar gün kaybettik. Onun için bu kanun huzuru
nuza gelmemiştir; ama bilin ki, huzurunuza gelecek
tir. 

üç kamyon şoförünün Erzincan'da tutuklanması sebe
bi ile Belçika Televizyonunda aleyhimizde yapılmış 
olan neşriyat sonunda, oradan Belçika radyo ve tele
vizyon çekimi ekibi davet edilmiş, o ekipten almış ol
duğumuz mektubu takdim ediyorum : 

«Belçika Flaman - Radyo - Televizyonu çekim eki
bi, Bakanlığınızın cömert yardımından dolayı size 
kalpten teşekkür eder. Türkiye'den transit geçen ulus
lararası karayolu taşımı üzerinde yaptığımız film rö
portajı büyük bir başarı oldu. 26 dakikalık film, aşa
ğı yukarı bir milyon seyirci tarafından görüldü ve da
ha şimdiden Hollanda'nın K R O Televizyonundan ta
lep edildi. Harikulade bir otobüs tahsis ederek, otel
lerde oda ve uçak bileti ayırarak ve teknik sorumları
mıza gösterdiğiniz anlayışla bize yaptığınız yardım. 
röportajımızın gerçekleşmesinde başlıca faktör olmuş
tur. Dikkatinizi özellikle mihmandarımız ve tercüma
nımız Yalçın Gönenç'in ifa ettiği harikulade çalışma 
üzerine çekmek isterim.» demektedir. 

Hemen ifade etmek istiyorum, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin değerli sözcüsü arkadaşıma; görüyor
sunuz, Türkiye'yi biz turizm bakımından tanıtmak me
suliyetini üzerimize aldıktan sonra yalnız İstanbul sa
hasında tutmamışız. Onu müsaade ederseniz Erzincan 
yaylalarına ve daha ilerlerine kadar götürmüşüz ve.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Erzurum'a, Erzurum'a kadar da. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — ... daha ileriye de inşallah 
götüreceğiz. 

Şimdi müsaade ederseniz bir hatırımızı daha tak
dim etmek istiyorum. Çok yakın tarihte Paris Müşa
virliğimizden almış olduğumuz mektup şöyle söylü
yor : 

«Fransız Televizyonu birinci kanalı tarafından 
Türkiye'ye gönderilen özel muhabir Raymond Jirar 
dönüşünde Müşavirliğim:ze hitaben yazdığı mektupta 
memleketimizde kendisine gösterilen yakın ilgi ve dost
luktan dolayı teşekkürlerini bildirmektedir. Televizyo
nun 1 nci kanalında iki gün önce başlayan Türkiye 
programı, altı bölüm ha!;nde her gün saat 20.00'de, 
haberler programımızda 4 - 5 dakika olarak yayınla
nacaktır. 1.6 . 1 . 1976 tarihinde gösterilen bölüm, tek 
kültürel ve turistik bölüm olup Konya'da Mevlâna 
Haftasına hasredilmiştir. Fevkalâde güzel çekilmiş 
olan bu filmi takdim eden spiker; «Şahane bir yayın 
seyredeceksiniz.» diyerek söze başlamıştır.» 

Y\m buna mümasii olarak, Turizm Müesseseleri 
Vasıflar Yönetmeliği tasansı taslağı hazırlanmıştır. 
Yalnız bu mevzuda TÜBİTAK bir hazırlık yapmakta
dır. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu hazırlıktan istifade 
etmek gayesiyle hazırlamış olduğumuz bu tasarıyı 
elimizde tutuyoruz. Mart aylarında TÜBİTAK yapmış 
olduğu hazırlığı bize bildirecek ve o hazırlıkla elimiz
deki taslağı karşılaştıracağız-ve 1976 yılında bu Yönet
melik mutlaka Büyük Millet Meclisine sunulmuş ola
caktır. 

Seyahat Acenteleri Yönetmeliği yürürlüğe konmuş
tur. Uzman Denetçiler Grupu Yönetmeliği yürürlü
ğe konmuştur, Turizm Gelişmesi Yetki Kanunu ta
sarısı hazırlanmaktadır, bitmek üzeredir. 
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Değerli senatörler; 
Turizm hareketleri bir günde gelişen, bir günde 

oluşan ve bir günde büyüyen hareketler değildir. On
lar da insanlar gibi çocuk olarak doğarlar, yürüme 
çağını beklerler, sonra koşma çağına gelirler, sonra 
da olgunluk çağına gelirler. Bu sebepten 1975 yılında 
turizm mevsimini açarken söylemiş olduğum sözler, 
3 ayın içinde olup bitecek işler değildi. Bunlar zaman
la kendisini gösterecek olan eserlerdi, biz 1975 yılında 
bu eserlerin ilk adımını atmış olduğumuzu ispat et
tik ve böylece borcumuzun ilk taksidini ödedik. Ge
lecek taksitlerde yine imzamız vardır, o imzaları da 
yerine getireceğimizden emin olmanızı rica ederim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Bekliyoruz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan acaba ne ka
dar zamanım var? 

BAŞKAN — Yarım saat var efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın senatörler; 
Şimdi kıymetli arkadaşımın tenkidinin 3 ncü say

fasından bir cümle okuyorum : «Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısının hizmet gerekçe
sinde yer alan açıklamaların yılı içerisinde gerçekleş
tirilmesini, ülkemiz turizmi adına sevinçle karşıladığı
mızı belirtmek isteriz.» diyorlar. Çok teşekkür ederim. 

Hatırlarsınız, Bacon'un bir sözü vardır : «B;r me
seleyi iyi vazetmek, onu yarı yarıya halletmek de
mektir.» Demek oluyor ki, 1976 Bütçesini iyi vazet
mişiz. Eğer, bunu yüzde 80 nispetinde tahakkuk et
tirecek olursak, Saym Savaş'ın da tensiplerini almış 
olacağız ve takdirlerine mazhar olacağız. Çok bahti
yarım; çünkü yüzde 80'inden daha fazlarını mutlaka 
realize edeceğiz Sayın Savaş teşekkür ederim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Senet açık efen
dim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Çok haklı söylüyorsunuz; 
«1975 yılında söylediğim sözler eğer gerçekleşmezse, 
saym Basın, savın senatörler, sayın milletvekilleri lüt
fen benden hesap sorunuz.» diye rica etmiştim. O 
ricamı tekrarlıyorum; onun hesabını vermeye her za
man amade bulunuyorum. 

«Dışarıdan gelen ve kendilerinden bizi dışarda ta
nıtmaları beklenen misafirlerimizin yüzde 85'i, esas 
tema olmak istanbul'u almışlardır. Bu turizm inci-
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miz, hazinemiz İstanbul'u her geçen gün bu perişan
lık durumundan kurtarmamız lâzım gelir» buyurdu
lar. Ben de işe başladığım zaman zatıâliniz gibi düşün
düm ve İstanbul'umuzun o tarihî yalılarını kurtarma
nın millî bir vazife olduğuna inandım ve bunun te
şebbüsüne geçtim. O yıl elimizde bunu realize edecek 
tahsisatımız yoktu; ama çalışmalarını yaptık ve şim
di'bir vakıf kurmuş bulunuyoruz. 1976 yılında bu vak
fa 10 milyon lira tahsisat konmuştur. Şüphesiz ki, bu 
10 milyon lira tahsisat kâfi değildir, vakıf kendisi de 
yardım parası toplayacaktır. Bu bir adımdır. Bu at
mış olduğumuz adımda muvaffak olduğumuz takdirde, 
önümüzdeki yıllarda bu fasıla daha büyük paraların 
konacağına inancım tamdır. Yine güzel İstanbul'umu
zu bu haliyle bırakmak istemedik. 1976 yılında İs
tanbul'umuzun o tarihî eserleri, mimarî eserleri, sa
raylarımız ve camileriniz Allah izin verirse, aydınla
tılacak ve böylece eserlerin kıymeti ne kadar aydın-
lıksa, dış görünüşte de beşer o aydınlığı görebilecek 
ve İstanbul 1976 yılında inşallah bir şehr-i ayn ola
caktır. Ne kadar güzel söylediniz Saym Savaş, «Öne
mi her gün artan tarihî İpek Yolu üzerinde turist ko
naklama zincirini İstanbul'dan Anadolu'ya uzatmak 
zorundayız.» İfade buyuruyorsunuz. Ben de vazifeyi 
üzerime aldığım zaman bunu düşündüm; ama sizin 
gibi düşünmedim. Yalnız İpek Yolu olarak düşünme
dim; çünkü o İpek Yol'dan sonra Türkiye'de turistik 
mıntıkalar arttı; Ege, Akdeniz sahilleri. Buralarda ya
pacağımız tesisler, buraya celbedeceğimiz dışarıdan ge
len turistleri; memleketimin ortalarına, güneyine, gü
neydoğusuna, doğusuna göndermek için bir kervansa
ray zinciri tesis etmeyi düşündüm. Çok değerli mesai 
arkadaşlarınım yardımıyle bu projeyi bitirmiş bulunu
yoruz ve 1976 yılında bunun tatbikatına geçmiş ola
cağım. 

Yine ne güzel konuşuyorsunuz; «Turistin ne iste
diğini bilmemiz lâzım, her memleketin halkı ayrı ayrı 
zevklere sahiptir. Bunların araştırılıp değerlendirilmesi 
lâzımdır.» buyurdunuz. 

Ben de vazifeye geldiğim zaman böyle düşündüm 
ve Temmuz ayında Paris'e gittiğim zaman, dış temsil
cilerimle «Türkiye'yi nasıl tanıtacağız, nasıl tanıtma
mız lâzım gelir.» diye görüştüm ve o toplantıda şu 
karan aldık : «Bu toplantıda birlikte yaptığımız müza
kerelerden ve çeşitli ülkelerde yapılmış eğilim ve pa
zar araştırmalarının incelemesinden elde ettiğimiz ne
tice şudur : Türkiye'ye gelmek isteyen turist en az 
denizi ve güneşi görmek ve onlardan yararlanmak ka
dar; Türkiye'yi. Türk insanını, onun tarihi boyunca 
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meydana getirdiği eserleri, onun hayat tarzını, onun 
Batılı olduğu kadar Doğulu tarafını görmek ve tanı
mak istiyor.» 

İşte bizim tanıtma konusunda yurt dışındaki bü
tün temsilcilerimiz ve yabancı meslek erbabıyle ittifak 
halinde olduğumuz husus budur. Tespit etmiş olduğu
muz bu slogan tatbik edilecektir ve tatbik edildiği müd
detçe de muvaffakiyeti, muvaffakiyet derecesi günden 
güne artacaktır. 

Değerli Savaş, ne kadar güzel söylemişsiniz, şöyle 
ifade buyuruyorsunuz: «Sayın senatörler, kıyı yağması 
mutlaka önlenmelidir», Şimdi, huzurunuzda tevazu ile 
ifade ediyorum. Sayın senatörler, Yüce Türk Mille
ti; kıyı yağması mutlaka önlenmelidir. Bu düşüncey
le hareket ettim ve 5 seneden beri ancak Antalya ve 
Muğla fiziksel planlaması bittiği halde, bu sene Hü
kümetimin bana lütfetmiş olduğu yardım ve muhte
rem Heyetinizin reylerinizle lütfedeceği bu tahsisatlar
la bu sene Türkiye'nin Ege, Marmara ve Karadeniz 
kıyılarının bütün fiziksel planlamaları yapılacaktır. 
Yalnız fiziksel planlama yapmakla kalmayacak, ora
da konut inşa problemleri halledilecek ve icap eder
se Turizm Bankası kanalıyle vatandaşlarımla teşriki 
mesai etmek suretiyle bir an evvel bu kıyı yağmasını 
önlemek hususunda harekete geçeceğim. 1976 sene-
since bu gayeye masruf olmak üzere, 20 milyon lira 
da kamulaştırma bedeli olarak konmuştur. 

Sayın Savaş, ne güzel teşhis etmişsiniz; «Turizm 
belgesi almış konaklama yerleri, lokantalar ve kam
pingler kontrol edilmemektedir.» Ben de öyle düşün
düm. Vazifeye geldiğim zaman denetçi olarak 6 ki
şi elimde vardı ve bu senelerce böyle devam etmiş git
mişti. 1976 senesinin Mart'ında bu arkadaşlarımızın 
miktarı 30'a çıkacaktır. Yüzde 500 nispetinde artırıla
caktır. 

Hep zatıâlinizle aynı fikirde olduğum kanaatine 
arkadaşlarımında varmasını şüphesiz ki, arzu etmem. 
Çünkü, fikir itibariyle zatıâlinizle aynı fikirdeyiz; ama 
benim yaptıklarım bakımından siz maatteessüf benim
le beraber değilsiniz. O bakımdan ayrılıyoruz. 

Kongre turizminden bahsediyorsunuz. Kongre tu
rizmini biz esas telâkki ediyoruz. Biz, turizmde sefer
berlik ilân ettiğimizi ifade ettiğimiz zaman, bu mem
lekette arz ve talep dengesinin bulunmadığını bili
yoruz, arz kapasitesinin artırılması lüzumuna inanıyo
ruz; ama bunun dışında bir de turizm mevsiminin yal
nız üç ay ve dört aya münhasır kalmasını değil, 12 aya 
uzamasını da istiyoruz. Vazifeye başladığımız günden 
itibaren bu zihniyetin sahibi olarak hareket ettik ve 

kongre turizminin ehemmiyetini bu surette bir kere 
daha idrak ettik. Bunun için, Antalya'nın Alanya'sın
da, Aydın'm Kuşadası'nda kongre turizmi tesisleri yap
mayı kararlaştırdık ve bunların projesi için de Bütçe
mize 600 000 lira koyduk. Bunun dışında, Konya'mı
za. Nevşehir'e. Hacıbektaş kasabasına birer kongre 
salonu yapmak hususunda da karargir olduk. 

Değerli arkadaşını ifade ediyorlar, diyorlar ki, «Ya 
İstanbul kongre sarayı ne olacak?...» Hemen ifade ede
yim; İstanbul kongre sarayı için 200 000 liralık tah
sisat yoktu değerli Savaş. Geçen seneden müntakil 14 
milyon liralık elimizde sarfedilecek paramız vardır. 
Bu 14 milyon lira sarf edileceği için, bu sene 200 "300 
iirahk bir tahsisat orada gösterilmiştir. Hemen şunu 
ifade etmek istiyorum : Kongre turizmi, memlekette 
turizm hareketlerine canlılık verecek olan bir turizm 
nevidir. Bundan feragat etmemize imkân yoktur ve 
huzurunuza getirmiş olduğumuz 1976 Bütçesinde de 
bu husus canlı olarak ayakta durmaktadır. 

Maatteessüf zaman ihanet ediyor. Bu sebepten Sa
yın Savaş'm bütün dileklerine cevap vermek imkânın
dan mahrum kalıyorum. Diyeceksiniz ki, La Martın 
gibi hareket ediniz, deyiniz ki, ey dakikalar durunuz, 
şu me^ut anımın kıymetini bir parça idrak edeyim; 
ama kim olursa olsun o dakikaları durduramıyor. Sa
yın Başkan da bir saatten fazla ümit ederim bana vakit 
vermeyecekler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biliyorsunuz bir bütçeyi 
daha görüşeceğiz. Bu bakımdan vaktimiz müsait de
ğil. yoksa elbette biz de aynı şeyi arzu ederdik. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI LÛTFİ 
TOK OĞLU (Devamla) — O halde, müsaade ederse
niz, sözlerime başlarken ifade ettim, dedim ki, «Bu 
aksam bana Yüce Cumhuriyet Senatosu bir ziyafet 
verdi. Derin bilgileri, engin tecrübeleriyle beni tenkit 
ettiler ve bana çalışmalarımda istikâmet verdiler. Ken
dilerine en derin saygılarımı, şükranlarımı arz ediyo
rum.» 

Şahıslan adına konuşmuş olan arkadaşlarımın di
leklerini tamamen tespit ve not ettim. 

Sayın Soydan, hemen karşımdasınız, ifade etmek 
isterim; derim ki, Kahraman Maraş'lı arkadaşlarım ba
na Temmuz ayı içinde müracaat ettiler, Kahraman 
Maraş'm turistik potansiyeli nedir, onu tespit ediniz. 
Elemanım kıt olduğu halde ben oraya bir uzmanımı 
gönderdim; ama uzmanım, maatteessüf kendisini gez
direcek arkadaş bulamadı, gerisin geriye döndü. Zatı
âlinizle karşı karşıya geldik; Elbistan kaplıcaları hak
kında bana malumat lütfettiniz. Zatıâlinize hemen şu 
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sözü verdim : «Havalar iyileşir iyileşmez, zatıâlinizin 
emrinde olmak üzere bir uzman arkadaşımı oraya 
göndermeye hazırım ve icap eden hizmeti oraya götür
meye hazırım.» diye ifade ettim. Bu sözümden nü-
kûl etmiş değilim; imza bir kere atılır Sayın Soydan, 

Sevgili Bolu'iu arkadaşıma, sevgili Çanakkale'li ar
kadaşıma, Sayın Mevlânaya; hepsine şunu ifade etmek 
istiyorum : Türkiye'de alnı açık ve başı dik gezmek 
istiyorum, bahtiyar olmak istiyorum. Bunu ancak va
tandaşlarıma. elimdeki imkânları tarafsız bir zihniyet
le kullanabildiğim taktirde sahip olabileceğime de ina
nıyorum. Yüce Senatonun böyle bilmesini kendilerin
den istirham ediyorum. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel, Sayın Beliğ Be
ler arkadaşımın ortaya koymuş olduğu bir mesele var
dır, arz edeyim : «Şirin'in Düğünü...» Onu seyreden
ler nasıl münfail olmuşlarsa, onu duyduğum anda, 
ben de oradaki vatanperver vatandaşlarım kadar mün
fail oklum. Saym Beler inan, senin kadar ben de mün
fail oldum; ama münfail olmak kâfi değil, onun ted
birlerini de tespit etmek iktiza eder. Bu iş Dışişleri 
Bakanlığı ile müştereken yapılabilecek olan, ele alı
nacak olan tedbirlerle önlenir. Bu sebeple müsaade 
ederseniz Saym Dışişleri Bakanlığı ile bu mevzu üze
rinde bulunmaktayız. Hattızatında zatıâliniz de bize 
bir soru önergesi vermiş bulunuyorsunuz. En yakın za
manda zaüâlinizi de ve bizzat kendimizi de tatmin 
eder bir cevap temin ederiz inşallah. 

Gecenin bu geçmiş saatinde bana hasretmiş olduğu
nuz kıymetli zamanlar için teşekkürlerimi arz ediyor, 
saygılarımı kabul etmenizi istirham ediyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bazı sorular var, bunları okuyup zapta geçirtece

ğim. Bakanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılacaktır, 
talep de budur efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Saym Bakammız tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Süratle gelişmekte olan Elâzığ'a 5 kilometre mesa
fedeki tarihî Harput, Selçukilerden kalma camileri, ka
lesi, hususiyle dünyada bir eşi olmayan - tabiî mumya 
- olan Arapbaba'sı ile hele şimdi civarında teşekkül 
eden Keban gölü dolayısıyle, çok sayıda yerli ve ya
bancı turistin ziyaret ettiği bir yerdir. 

Gerek bu tarihî şehrin, gerekse Keban Baraj gölü 
sahillerinin gelişmesi ve turizm bakımından cazip hale 
getirilmesi için bir program dahilinde çalışmalar ya
pılması lüzumuna inanmaktayım. Bu yolda Bakanlık
ta bir düşünce, tasavvur ve çalışma var mıdır? 

Sayın Bakan bu hususta ne düşünüyorlar?... 
BAŞKAN — Sayın Dalokay, bu sorunuz yazılı ola

rak cevaplandırılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile dilerim. 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

Soru 1. — Aksaray - Ihlara vadisinin tarihî ve tu
ristik yönden değerlendirilmesi için; 1974 yılında Ba
kanlığınız öncülüğünde ve ilgili diğer bakanlıkların ve 
kurumlarında katılmasıyle başlatılan toplu çalışma bu
gün hangi aşamadadır? 

Ihlara vadisi değerlendirilmeden, Kabadokya'nın 
dünyaya eksik olarak sunulmakta direnilmesi, ülke
miz çıkarları, turizm ekonomisi ve tarih yönünden 
ağır bir hata değil midir?... 

Bu konuda Bakanlığınız içinde ve etkili yerlerdeki 
bazı kişilerin, kısır, bölgesel tutkularının; Ihlara va
disinin değerlendirilmesinin geciktirilmesinde önemli 
bir etken olduğu söylentileri doğru mudur? 

Şayet böyle bir olumsuz etkiler yoksa; Ihlara va
disi için 1976 yılı programınız nedir? 

BAŞKAN — Sayın Emre'nin bu sorusu, Sayın Ba
kanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 

Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafından ara
cılığınızla aşağıdaki soruma sözlü veya yazılı olarak 
cevap verilmesini arz ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Midyat Deyr - el - Umar Manastırı Vakıf Yönetim 
Kurulu Bakanlığınıza yaptıkları başvurmada bu Ma
nastırın yol ve elektrik işinin turizm yönünden ele alın
masını istemişlerdir. Fransa ve diğer ülkelerden bura
ya ziyaretçi gelmektedir. İsteklerin yerine getirilmesi 
hususunda ne düşünülmektedir?... 

BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu'nun sorusuda, Sa
yın Bakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki, sorularımın Sayın Bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Rize 
Talât Doğan 

Sorular I. — Turistik bölge olan Rize ili Ayder 
ve Andon ılıcalarının jeolojik, hidrojeoloji'* etütlerini, 
akım değeri, verim artışı için kapitaj. sondaj işleri ça
lışmalarınız var mıdır?... 

Bu iki ılıca bölgelerinde turistik tesis yapılması 
otel veya motel gibi düşünülüyor mu?.. 

Soru 2. — Hopa- Sarp hudut kapısının açılmasıy-
le Batılı turistlerin arzuladıkları büyük Karadeniz tu
runun gerçekleşmesi, 1966 - 1972 yıllan arasında e!c 
alınmış ve olumlu sonuca yaklaşılmıştı. Bugün, bu iş 
için çalışma var mıdır? Varsa ne safhadadır?... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bu sorunuz Sayın Ba
kanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve Tanıtma 
Bakanı tarafından bütçesi eleştirileri sırasında cevap
landırılmasına aracı olmanızı saygı ile rica edenm. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğ'i u 

Soru 1. — Takdim konuşmanızı okudum. Ko
nuşmanızın 7 nci sayfasının ilk paragrafından başka 
hiç bir yerinde. «Doğu Anadolu» ile ilgili bir kelime 
ve yatırım bulamadım.. Acaba, Doğu ve Güney Ana
dolu'muzda da turizm bakımından uğraşı gösterilecek 
yerlerimiz ve konularımız yok mudur?... 

Soru 2. — Bakanlığınız konusuna girecek işler 
için Doğu ve Güneydoğu illerinde ilgililere bir araş
tırma yaptırmayı düşünmez misiniz? 

Soru 3. — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun «Ba
lıkçılık, avcılık, kış sporculuk, dağcılık, göl kenarı 
kampları şifalı sular, su sporlar; geliştirme merkezleri» 
gibi konulanda turistik konu olarak değerlendirilemez 
mi?... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bu sorularınız 
Bakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın üyeler, bu suretle sorular bitmiştir. Son sö
zü Sayın Hikmet Savaş istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Savaş. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Bir kaç dakikalık zamanınızı alacağım için özür 
dilerim. 

Saym Bakanın, eleştirilerimize ve Grupumuzun gö
rüşlerine cevap verirken, bizimle aynı paralelde oldu
ğunu görmek, bizi memnun etmiştir. Yapacakları ça
lışmalarda bizim görüşlerimiz istikâmetinde açık bir 
bonaya sahip olduklarını söylemek isterim. 

Yalnız, beyanları arasında mutabık olmadığımız bir 
husus, koordinasyon meselesinin yanlış anlaşılmamış ol
masıdır. Biz koordinasyonun; Zuhal Yorgancıoğlu, 
Perihan Balcı ve diğer Belçika'Iı filmcileriyle yapılan 
organizasyonu anlatmak istemedik. Biz Devletin. Hü
kümetin birbiri içinde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nı yalnızlık içinde bırakmamasını düşündük. Yoksa 
diğer koordinasyonlar zaten Bakanlığın tabiî işleri ara
sındadır. Bu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının mem
leketimizi tanıtmak için yapacağı işlerdendir. 

i 976 seferberlik yılının devam ettiğini gösteriyor. 
Demek ki Bakanımız borcunu ödeyebilecek durumda 
değil, bir müzayaka halindedir. Biz iyi bir alıcı olarak 
kendilerine 1976 yılı içinde de vade veriyoruz. İnşal
lah î 976 yılı sonunda bu borcu tahsil etmek imkâ
nına sahip oluruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Muhterem arkadaşlarım; 

3u suretle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe 
sinin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
alan sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kal/ul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

^urizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 15 506 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilme
si 301 035 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm 
(Pnog.) Lira 

112 Ülkenin Yurt İçi ve Yurt Dışında 
Tanıtılması 102 784 400 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 2 708 0CO 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 14 346 700 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Haber Alma ve Değerlendirme 73 035 300 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu bölümle ilgili bir 
değiştirme önergesi vardır, okutuyorum. 

Bölüm : 111 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin : 
Bölüm: 111 

01 
1-001 

390 

«Haber alma karşılığı olarak, bu ödeneğin 
22 000 000 lira Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne 
10 000 000 lira da, Maliye Bakanlığınca tespit olu
nacak esas ve şekillere uygun olarak hebar ajanslarına 
ödenir.» 

Bu formül- açık değildir. Hizmeti satınalacak so
rumlu kuruluş devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca 1976 
yılı Bütçe Rehberindeki haber alma giderlerinin sade
ce Anadolu Ajansına ödeneceği hükmü bir maddî 
hata olarak, Bütçe - Plan Karma Komisyonu kararını 

işlemez duruma sokmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki 
değişikliklerin yapılmasını arz ve teklif ederim, 

Değişiklik : t 
Bölüm 1 \l\ 

01 
1-001 

390 
«Haber alma karşılığı olarak, bu ödeneğin 

22 000 000 lira Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne 
10 000 000 lirada Maliye Bakanlığı ile Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlıkla (bir
likte) tespit olunacak esas ve şekillere uygun olarak 
diğer haber ajanslarına ödenir.» 

Değişiklik : II 

1976 yılı Bütçe Hazırlama Rehberinin, 390 - Di
ğer hizmet alımları ha'ber alma giderlerinin «f» fık
rası «Haber alma giderleri, (Bu hizmetler yalnız Ana
dolu Ajansına gördürülür) bu kalemden ödenir» şek
lindedir. 

Değişiklik: III 

Bu fıkranında aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim : 

«390 — Diğer hizmet alımları, 
Haber alma giderleri bu kalemden ödenir.» 

C. H. P. Senatörü 
Selâhaddin Bahüroğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; okunan önergeyi din
lediniz. Bu bölümün bazı hususlarına bir açıklık ge
tirmektedir. 

Sayın komisyon, bu önergeye iştirak ediyor mu
sunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA RAİF 
ERİŞ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, bir şeyi hatırlatayım. 
Burada karar alınırken Maliye Bakanlığı bütçesinde 
görüşülme kaydıyle karar alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan siz de iştirak ediyor 
musunuz?.. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOK-
OĞLU (Kocaeli) — Evet. 

BAŞKAN — Bu önergeyi, okunan değişik şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

III ncü bölümü bu değiştirilmiş şekliyle tekrar oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

137 



C. Senatosu B : 35 • 7 . 2 . 1976 O : 3 

Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken bu bölüm 
dikkate alınacaktır. 

Bölüm Lira 

900 Transferler 196 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym üyeler; bu suretle Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bütçesi kabul edilmişıir. Hayırlı olmasını di
lerim. 

Sayın üyeler; Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oylamaya sunulmuş
tur. Reylerini kullanmayan sayın üye var mıdır?.. 
Yok, Küreler kaldırılsın. 

D) TİCARET BAKANLIĞI: 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşül
mesine geçiyoruz, sayın komisyon temsilcisi hazır, sa
yın Bakan hazır. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Ucuzal, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali Cüceoğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Sayın Selâ-
hacldin Babüroğlıı, Sayın Hikmet Savaş, Saym Naci 
Cidal, Saym îsmail İlhan, Sayın Hamdi Özer, Sayın 
Nejat Sarlıcalı, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Sabahat
tin Savcı. Saym Besim Üstünel, Saym Nuri Âdemoğlu. 
Sayın Hilmi Soydan, Sayın Ali Oğuz. 

Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sa
yın Ömer Ucuzal'da. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1976 malî yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu adına gö
rüşlerimizi ve temennilerimizi arz etmek üzere huzu
runuza geldiğim şu anda, bu bütçeyi uygulamakla gö
revli bakanlık erkânını, grupum adına başarılı hizmet
leri sebebiyle kutlamayı bir görev sayarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük milletimizin ekonomik hayatında çok ağır 

bir görevi ve uygulamayı yerine getiren ve de bu sa
hada sorumluluğu bulunan Ticaret Bakanlığı iki bölüm 
olarak; altısı dış ve ikisi iç ticaret ile ilgili sekiz genel 
müdürlükle görevini yapmaktadır. Bu kuruluş son yıl
larda birkaç değişikliğe tabi tutulmuş, bir kısım gö
revleri başka bakanlıklara devredilmiş ise de, son 

olarak ve en doğru yol seçilerek başka bakanlıklara 
verilen görev ve teşkilât tekrar Ticaret Bakanlığı .bün
yesinde toplanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığına bütçe içinde ayrılan tahsisata 

bakılınca, mütevazi bir kuruluş olarak göze çarpıyor. 
Mütevazı bir kuruluşun, elbette bütçe tahsisatı bakımın
dan arz ediyorum. Çünkü, milletimizin hizmetlerini yü
rütmekle yükümlü Hükümet, otuz küsur bakanlıktan 
oluşuyor. Bu görev bölümü içinde Ticaret Bakanlığı 
ise, Türkiye'nin ekonomik, politikasının uygulanmasın
da gerekli teşhislerin yapılması, tedbirlerin zamanında 
alınması ve uygulanması gibi çok ciddî, hassas ve dina
mik çalışma iîe ağır mesuliyet taşımaktadır. Bu durum 
karşısında kendisine verilen görev ile tahsis edilen büt
çe imkânı arasında bir denge kurmak çok zor oluyor. 

Bakanlığın görevlerini biraz daha açarsak, Mille
timizin ekonomik hayatında istihsalden istihlâke, ih
racattan ithalâta ve devletlerarası ticarî anlaşma sa
hasında gerekli her oluşmayı sağlayacak tarımdan sa
nayie varıncaya dek, her alanda çok ciddî ve has
sas çalışmakla mükelleftir. Yeni doğan çocuktan en 
yaşlı vatandaşa kadar her şahsın yaşama ve yaşatma 
sahasını istikrar içinde tutabilme için, önce gerekli ted
birleri alacak, sonra da uygulayacaktır. 

Ayrıca, ekonomik alandaki kalkınmayı plan he
deflerine ulaşma yolunda geliştirmenin icaplarını bir
likte yürütecektir. Bu durum, normal dönem için
dir. Durum, buhranlarla karışık hale getirilmiş ise; 
yani Ecevit Hükümeti döneminde olduğu gibi, alı
nan çarpık kararlarla meydana getirilen ekonomik 
buhranlar silsilesini teşkil eden enflasyon, yokluklar, 
fiyat artışları, vesikalar, karaborsa gibi tahribatları 
da yüklenince, Ticaret Bakanlığının görevi daha da 
zorlaşmış ve o nispete ciddiyet kesbetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamalarımdan sonra, 1975 yılının başına 

döneceğim ve biraz daha ötesine gideceğim ki, 1974 
Türkiye'si ile 1975 Türkiye'sinin ekonomik durumu
nu tespit ve 1974 Ecevit Hükümetiyle 1975 milliyet
çi partiler topluluğu Hükümetinin gerçek veçhelerini 
karşılaştıralım. 

Milliyetçi partiler topluluğunca hükümet kurma
nın bir vatan vazifesi olduğu ilân edilmiş, böylece 
Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında, 
bu kuruluşun sebeplerinin başında memleketi saran 
ekonomik buhranların başlıcası; enflasyon, mal dar
lığı, pahalılık, karaborsa ve yokluklarla mücadele; 
ekonomiyi ve yatırımları, ihracatı hızlandırma he
def alınmış, böylece ekonomi politikasının esasları 
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ilân. edilmiştir. Hükümet, kurulduktan sonra bu yolda 
yapılan çalışmalar sonucu, kısa zaman içinde alınan 
tedbirler, konulan teşhislerin, doğruluğu, insaf sahibi 
herkesi memnun eden seviyeyi bulmuş, böylece bu
nalım sebebiyle ümitsizliğe düşen vatandaşlarımız, 
buhranlardan kurtulmanın sevincine ulaşmıştır. 

Ne yazık ki, ekonomik buhranları siyasî emelleri
ne sebep ve basamak yapmak isteyenler, slogansız 
kalınca huysuzluk stratejilerini değiştirip, başarıların 
altında ezilmekten görüntülerini kurtarma çabası 
içinde siyasî sahada mütecaviz olma yolunu tercih, 
Hükümeti yıkma salvosu ile yaratılan güveni sarsma 
bir kesimde de anarşiyi susturacak yerde, teşvik yo
lunu. tercih etmişlerdir. Maksat, mazideki beceriksiz 
dönemi örtme, böylece siyasî istikrarın bozulması so
nucu ekonomik istikran da ortadan kaldırmaktır. Bu 
çabalara rağmen, Hükümetin aldığı ekonomik tedbir
lerle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde tümden, her 
sahada bozulan ve dar boğazlara itilen durum sürat
le düzelmiş, enflasyon hızı 1974'ün c« 30'na karşı
lık, 1975 sonunda r/r 10 seviyesinde durdurulmuştur. 

Bu meyanda. gayrisafi millî hâsıla Çf 8'i geçmiş. 
Her iki durum, gelişmiş ülkeler ekonomisinde dahi 
mevcut olmayan müspet bir seviyeye getirilmiştir. 
Planın öngördüğü kalkınma hedefleri r / 90 seviye
sinde başarılmıştır. Bu durum, iki şeyi ispatlamıştır : 

1. — Milliyetçi partiler topluluğunca verilen söz ve 
taahhütlerin yerine getirilir olduğu, 

2. - Devlet hayatında. Milletin işlerinde kimle
rin; yani hangi düşünce ve felr.efe sahiplerinin Mil
lete iyi hizmet etme. edebilme imkânı olduğunu is
patlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milliyetçi partiler topluluğu, enflasyonla müca

deleye söz vermiş ve geçen üç yıla nazaran fevkalâ
de güzel bir netice sağlamış, memlekette yaratılan 
mal darlığına tamamen son vermiş, pahalılıkla müca
delesini yapıp, geçmiş yıllara nazaran yine başarılı 
olmuştur. Duran ekonomiyi gelişme istikametinde 
hızlandırmış ve plan hedeflerine ulaşılmış, sadece ih
racat yönünde düşülen dar boğaz geçilme gayreti 
içindedir ve iyiye doğru inkişaf etmektedir. 

Millî gelir hızı, plan hedefi olan c/c 7,9'u aşarak 
(/f 8'in üzerine çıkmış, gayri safi millî hâsıla, gerek 
cari fiyatlarla gerekse sabit fiyatlarla hesaplanmak 
sonucu 1974'e nazaran 1975'te tarımdaki 1975 düş
me durumuna rağmen artış sağlamış, para ve kredi 
göstergeleri, alınan tedbirlerle 1974'e nazaran emis
yon hacminde düşüş, kredi sahasında c/(_ 30'un üze
rinde artış göstermiştir. 

Kaybolan güvenin yeniden yaratılması sonucu, 
1974'e nazaran mevduatta % 20 lik bir artış sağ
lanmış; üretim ana maddeler olarak 1974'e nazaran, 
1975 yılında Çf 6 üâ c/c. 29 arasında büyük bir geliş
me göstermiştir. 

Bu güzel gelişmelerin yanında, bir güzel gelişme
yi de arz etmeden geçemeyeceğim. 

1974'e nazaran refaha ulaşan toplum, yükümlü
lüklerine kavuştuğu refah seviyesinde ifa etmiş, bu 
durumu bu seneki vergi gelirlerindeki artışla-dile ge
tirmek mümkündür. Vergi geliri artışında, 1974'e 
nazaran c/c 100 bir artış gerçekleşmiştir. Bu rakam, 
1960'lardan sonraki bütçelerin tüm rakamına eşit 7 
milyarlık bir rakamdır. 

İhracatın ve döviz gelirlerinin artırılması için ge
reken tedbirlere bakılınca; ihracatı artırıcı kredi ted
biri sayesinde ihracat finansmanı darlığı önlenmiş, 
kredili ihracat yolu basitleştirilmiş, ihracat bedelle
riyle birlikte vergi iadesinin tediyesi sağlanarak ih
racat finansman sıkıntısı önlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım: 

Yüksek malumları olduğu veçhile, ihracat bugün
kü dünya şartları içinde malum ve muayyen olan 
ihraç mallarımızın rakipleri karşısında; çok yanlı, 
tecrübeli, dikkatli, bilgili, yılmak bilmeyen bir çalış
maya muhtaç sahadır. Maalesef, bugün ihracat ala
nında ve pazarlarda ihracatımızı normal seviyede yü
rütecek her türlü vasıtalardan mahrum ve rakipleri
mizden çok gerideyiz. Bu acı gerçeği bilip görmemi
ze imkân yoktur. Gereken tedbirleri almakta zorluk 
çektiğimiz de ortadadır. Geçen 10 yıl içindeki gayret
leri küçümsemek mümkün değil; ama gelişen dünya
da rakiplerimize ayak uydurmada maddî ve manevî 
cepheleri ile hâlâ boşluğu dolduramıyoruz. Dünya
nın en vasıflı mallarını üretiyoruz diyemiyorum; ama 
rakip mallara nazaran toprak ve tabiatımızın bize 
bağışladığı şartlarla üreyen birçok tarım ürünümüz, 
vasfı itibariyle üstün olmasına rağmen, değerini bu
lamıyor. Misâl olarak limonumuz; biz pazara tahta 
sandıkla iniyoruz rakipler, karton kutularla geliyor. 
Onun limon olarak vasıfsız ve kalitesiz malı, yüksek 
fiyat ve müşteri buluyor, bizimki ise aksine. 

Rakip ülkeler pazarda büyük depolara, bu işleri 
bilen elemanlara sahipken; bizim ne depolarımız 
var, ne de yetişkin elemanlarımız. Üstelik onlar, sü
ratli küçük gemilerle ve pazara göre tayin ve tespit 
edilen günler de nazara alınarak ihraç yaparken, biz 
büyük şileplerle, pazarın ihtiyacının üstünde ve ba-
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zeıı de aynı günde ayrı kuruluşlarımıza ait birkaç şi
lep dolusu malı pazara indirip koyacak depomuz .da 
olmadığı için, kendi malımıza kendimiz rakip olur 
ve normal piyasa değerini bir gün içinde yarıdan aşa
ğı düşürürüz. Böylece, bir günde yüzbinlerce dolar 
veya milyonlarca mark döviz zararı yanında, ihracat
çı kuruluşlar büyük zararla karşılaşır. Yaş meyvede, 
sebzede bu sıkıntımız sürüp gitmekte. Frigorifik kam
yon nakliyatımız güzel bir başlangıç sonunda acına
cak hale geldi. Frintaş'ın durumu, iki yönden zarar
lı hal aldı. Meyve ve üzüm ihracı ile girdiğimiz pa
zarlarda, türlü oyunlarla yerimizi kaybediyor hale 
geldik. Başlıca sebep, burada yabancı kamyonlarla 
ihraç mallarımızın yabancı pazarlara gönderilmesi
dir. Muhterem Bakanlığın bu yoldaki çalışma ve yar
dımlarının yetişmediği kanaatindeyiz: ama tedbirle
rine, ihracatçı kuruluşların ihtiyacı okluğu da bir 
gerçektir. Frintaş içine düştüğü durumdan kurtarıl
ması için de, Bakanlığın, meselelerin üzerine gitme
sinde yarar olduğu gibi. 

Bu meyanda, ihracatı geliştirme için çalışan orga-* 
n.a daha büyük imkân sağlanması gerektiğini de ifa
de etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ortak Pazar ülkeleri ile bugünkü durumumuz. 

1971'den sonraki olağandışı durum sebebiyle olduk
ça gerileme seviyesine düşmüş, giderek bizim aleyhi
mize bir kısım Akdeniz ülkeleri lehine inkişaf etmiş
tir. Bu durum üzerinde Hükümetin ehemmiyetle du
rarak, gereken teşebbüsleri yapacağından emin ol
duğumuz için fazla durmayacağız. 

ithalâtımızın, ihracat gelirleri aleyhine inkişafı, 
gelişen sanayi ve yatırımlar ihtiyacı sebebiyle doğ
makta, tüketim maddeleri, ithal miktarı kısılarak 
cr 5 nispetinde bulunduğundan, fazla endişe taşıma
dığımızı arz etmek isteriz. 

İşçilerin yurt dışındaki tasarruflarının yurda ge
tirilmesi amacıyla işçilere bedelsiz ithal imkânı sağ
lanmış, böylece Haziran 1975'ten itibaren ihraca
tımızda büyük bir gelişme sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ticaret Bakanlığı diğer ekonomik tedbirler yanın
da taban fiyat politikası tespitinde ve m/gularnasm-
da hemen hemen tarım ürünlerinin tümüne yakın bir 
kesiminde uygulama yapmış ve tespitteki başarısı se
bebiyle uygulama vatan sathında bütün müstahsil va
tandaşı memnun etmiştir. Bu arada bilhassa Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bu yıîki başarılı alım yılını ve 
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alım sırasında köylüye gösterdiği samımı alâkayı 
şükranla karşıladığımızı arz etmeyi zevkli bir görev 
sayarız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vatan sathında tarım mahsulünün yetiştirilmesin

de ve verimin artırılmasında güçsüz müstahsili güçlü 
kılma ve ihtiyaçlarını karşılamada büyük imkân 
sağlayan Ziraat Bankamızın, kendi imkânları içinde 
yararlı bir seviyede çalıştığını kabul ediyoruz. Edi
yoruz derken, Bankanın imkânı ile çalışma sahasın
da kendisinden beklenen güce de sahip olmadığını 
açıklamak zorundayız. 

Tarım sahasının normal kredi imkânına en az 100 
milyarlık bir plasmanla yetişilebileceği ifade edil
mektedir ve doğrudur. Bu yıl Bankanın almış oldu
ğu gereken, tedbirle, 1975'te 30 877 000 000 olan 
iiraî sektör kaynak ve imkânları bu yıl; yani 1976 
için Çr 59,2 artınhrıık 49 163 000 000 çıkarılmıştır. 
1965'te bu kredi tutan 2 625 000 000 liraydı, artış 
nispeti 10 yılda 20 defa artan bir imkâna ulaşmıştır. 

Bu başarıyı şüphesiz inkâr etmek mümkün değil
dir. 

Bankanın bu çalışması, bu gelişmesi sırasında taş
rada görev yapan, bazı müdürlerin taraf tutar bir 
davranış içinde olduğunu hatırlatmadan geçemeye
ceğim. 

Ziraat Bankası gibi, küçük esnaf ve sanatkârları
mızı kendi iş sahalarında güçlendirmek için imkân ya
ratan Türkiye Halk Bankasını da olumlu çalışmala
rından ve vatan sathındaki küçük esnaf ve sanatkâ
ra her yönüyle destek sağladığını gördüğümüz Tür
kiye Halk Bankası, hakikaten küçük sanayimizin ge
lişmesinde büyük yararlılıklar gösterdiği gibi, bün
ye,! itibariyle de kısa zamanda gelişmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Halk Bankasının 1965'te şube adedi 80 
iken, bugün 350'ye; kooperatif adedi 263 iken, bu
gün 60Cfe; ortak sayısı 99 700 iken 350 bine yüksel-
r^i:;tir. Kredi imkânı ise; 312 300 000 lira iken, bu 
güiı 6 200 000 000 lirayı bulmuştur. Diğer bankala 
ra nazaran fa>z nispetinin düşük çalışma sistemine 
rağmen, her sene zararla kapanan bilançosu, 1975 
senesinde 38 milyonu aşan bir kârla kapatılmakta
dır. Hem hizmetteki başarısı hem de zarardan kur
tarılma gayreti yönünden Bankanın yöneticilerine 
Grupum adına takdir ve tebriklerimizi bildiririz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ayrılan zaman içinde Ticaret Bakanlığı ve ona 
bağlı olan teşebbüsler hakkında Grupurnuzun görüş-
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lerini arza çalıştım. Çalışmalarında başarılar ve Büt
çenin kendilerine ve Milletimize hayırlı olması dile
ğiyle Adalet Partisi adına saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BA.ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
C. H. P. Crupu adına Sayın Ali Cüceoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU 

(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem senatör arka
daşlarım ve Ticaret Bakanlığının ilgili personeli; 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Ticaret Bakanlığı 
Bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek ve eleştirile
rimizi yapmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler; 
Konusu itibanyle üretimden tüketime kadar iç ve 

diş ticareti bütün genişliğiyle içine alan Ticaret Ba
kanlığının günün şartlarına uygun ve kesin yetki sı
nırları belirtilmiş bir teşkilât kanununa şiddetle ihti
yacı vardır. Her ne kadar ihtiyaçlar hissedildikçe 
yeni yeni daireler kurulmaktaysa da, bu Bakanlık 
tam ve kesin yetkilerle donatılmış, değildir. Tek ba
şına karar alma yetkisine de sah'p değildir. Yöneti
minde bankalar vardır; fakat bankaların iç bünye
lerinde söz sahibi değildir ve alınacak kararlarda 
yetki çatişmalanyîe karşı karşıyadır ve bakanlıklar 
arasında yeterli bir koordinede, maalesef bugüne ka
dar kurulamamıştır. Her sene yapman bütçe eleştirme
lerinde Bakanlık Teşkilâtıyle ilgili temenniler yapıl
makta; ama bugüne kadar ne hikmetse bu konu bir 
türlü ele alınamamaktadır. Bu dar çerçeve içerisinde 
Bakanlığın gereği gibi iş yapacağı kanısında değiliz 
ve bu nedenle de birtakım kararlarda vaki gecikme
ler ve sürtüşmeler sonucu suistimalîer duyulmakta 
ve Basına manşet çekilmektedir. 

Bütün bunların tashihi için yine tekrar ediyorum; 
şiddetle bir teşkilât kanununa ve personelin yetenek
li kişilerle donatılmasına ihtiyaç vardır ve biraz ev
vel Adalet Partisi sözcüsü de aynı konuya temas et
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Planh program bütçe devrine girdikten bu yana, 
bütçeler hazırlanırken daima yıllık programlar ele 
alınmış ve bu yıllık programlar göz önünde bulun
durulmak suretiyle bütçe hazırlığı yapılmıştır. Bu 
seneki bütçe müzakerelerinde görüyoruz ki, program 
neşredilmeden bütçe hazırlanmış ve bu bütçe Ko
misyonda görüşülürken, program peşinden ge'miş-
tir. Halbuki, 91 sayılı Kanununun 15 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası; «Yıllık programlar, bütçeler ile iş 
programlarından evvel hazırlanır. Bütçeler ile iş prog-
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ramlarının hazırlanmasında, Planlama Teşkilâtının yıl
lık programlan ile kabul edilmiş esaslara uyulur.,> 
şeklinde amir bir hüküm vardır. Bu sene bu hüküm 
yerine getirilmemiştir. Yıllık program hazırlanma
dan, bütçenin hazırlanıp Komisyonda müzakereye 
alınması; Hükümetin plan fikrinden uzak kalmak, 
kendi görüş istikametlerinde icraata gitme arzuları
nın hâkim kılınmasının sağlanması gayretinin tipik 
bir örneğini vermiştir. 

Bir zamanlar planı döneme girerken, «Bize plan 
lâzım değil, plav lâzımdır» diyenlerin zihniyetlerinin 
ortaya konması bakımından da bu yılki müzakere 
şekli tipik bir örnektir. 

İşte, bu zihniyetle memleket ekonomisini yürüt
meye arzular hâkim olduğu için, Cephe Hükümeti 
ve onun Ticaret Bakanlığı Bütçesi 1975 uygulaması 
eleştirilirinde, planın öngördüğü 1975 yılı programı
nın uygulanmasında uğranılan başarısızlığı ortaya çı
kacaktır. 

1975 yılı Programında dış ticarette ithalât 4 mil
yar dolar olarak programlanmış ve ihracat da 2 mil
yar dolar olarak programlanmıştır. 

İhracat, 1975 yılı sonuna kadar, (ki, 11 aylık sü
reyi nazarı itibare aldığımızda) 1 milyar 230 milyon 
olarak tahakkuk etmiştir. İthalât ise 4 milyar do
lar olması icap ederken, 13 aylık sürede 4 milyar 
366 milyon dolan bulmuştur. 11 aylık bütçe uygu
lamasında, ithalât ile ihracat arasındaki fark, aşağı 
yukarı 3 milyar 336 milyon dolar olarak kendini gös 
termiştir. Yıl sonunda bu açık, en iyimser tahminle
re göre 3,5 milyar doları bulacaktır. Buna dış borç
lar faizleriyle kâr transferlerini de ekleyince, bu açı
ğın 4 milyar dolara yaklaşması da doğal olacaktır. 

Uygulanan yanlış politika sonucu î975 yılı so
nunda, ihracat da 1 milyar 400 milyon dolara an
cak ulaşabilecektir. Bu rakamlara göre, planlı dö
nemde en çok program hedefinin gerisinde kalman 
yü 1975 yılı olmuştur. Meydana gelen dış ticaret açı
ğı, 10 yıllık dönemin meydana getirdiği açıktan da
ha fazla bir açıkla 1975 yılı dış ticaret açığı tahak
kuk etmiş olacaktır. 

1975 yılı Programında 1 milyar 600 milyon do
lar işçi dövizinin sağlanacağı öngörülmüş, bugüne 
kadar gelen işçi dövizi 1 milyar 312 milyon dolarda 
kalmıştır. İşçilerin bugün Alman bankalarında milyar
larca tasarrufları yatmaktadır. Alman ekonomisine 

I katkıda bulunmaktadır. Bu da Türk işçilerinin prob
lemlerine yeterince eğilme olanağının bulunmadığı-
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m ve onlara Türkiye'de yatırım olanaklarının hazır
lanmadığın!, onlarla hiç ilgilenilmediğini ortaya 
koymaktadır. 

Bu konuya değinmişken ifade edelim. Türk işçile
ri Hükümetten yardım beklemekte, kamu kesimiyle 
ortaklaşa şirketler kurmak istemekte ve yatırımlar 
yapmak, yurda döndüklerinde kendi iş sahalarım Dev
letle birlikte yaratmak istemektedirler. Bu hususla
ra değinen bir hazırlık, Bakanlık Bütçesinde yer al
mamış bulunmaktadır. Alman bankalarında yatan 
Türk işçi tasarruflarının, Türkiye'ye aktarılmasında 
lüzumlu tedbirlerin alınmasının, yurt ekonomisine 
katkna büyük olacaktır. 

7 . 2 . 1976 O : 3 

rilir mevduatın artırılması da kolay olmayacaktır. Bu 
sebeplerle, bu yıl. döviz ve tahsis, transfer işlerinin 
arızasız yürüyeceğini sanmak büyük bir iyimserlik 
olacaktır. Bu durum giderek spekülatif ithalâtı da
ha çok artırırken, devalüasyon söylentilerini de da
ha güçlendirecektir. 

Biraz evvel Adalet Partisi Sözcüsünün, memleket
te enflasyonu Ecevit Hükümetinin getirdiğini ifade 
eder iken söylediği sözleri düşünür isek. bu izahatım
dan da anlaşılacağı üzere, enflasyon söylentileri bu 
memlekette daha fazla yaygın bir duruma gelecek 
tir. Nitekim. Basında da sık sık devalüasyondan ve 
devalüasyon haberlerinden bahseden makaleler çık
maya başlamıştır. 

Sayın Ticaret Bakam bu hususta Senatoda konuş
muşsa da, neş-iyatm devam! haklı olarak bütçede
ki kaynakların yeterli olmadığın! ifade ettiği için çok 
düşündürücüdür. Yeni dış ticaret rejimi, tümüyle es
kisinin bir defamı niteliğindedir. Yeterli tedbirler 
birlikte getirilmemiş olduğu için. ihracatta beklenen 
gelişme program doğrultusunda yeterince gerçek
leştirilemeyecektir. 

İhracatımızın ana karakteri yine tanma dayan
maktadır. Bu nedenle, ihracatımızın yapısında de
ğişiklikler yapılması artık zorunlu bir hal olmuştur. 
Sanayi ürünü ihracatı, sunî olarak sanayi ürünü kabul 
edilen mallara rağmen 1.9'5 Programında öngörülen 
hedeflere ulaşamamış, gerisinde kalmıştır. 

İç fiyatların enflasyon dolayısıyle durmadan yük
selmesi, dış piyasalarda rekabet gücümüzü ortadan 
kaldırmaktadır. Yerli hammadde kaynaklarına dayan
dırılmayan. d^* bağlı sanayi, millî gelirimizi hak
sız olarak doymak bilmeyen bir iştahla dışarıya akıt
maya devam etmektedir. Yabancı sermaye, getirdi
ğinden çoğunu alıp gitmektedir. 

1976 Bütçesinin açık miktarı, gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde daha da fazla olacaktır. Bu ne
denle 1976 Programı kanımızca gerçekleşemeyecek
tir. 

1976 yılında yapılması öngörülen yatırımların dış 
finansmanları ihtiyaca özellikle Millî Savunma Büt
çesine konulan S milyar liraya aşan yatırım, dış kay
nak ihtiyacı gözonüne alınır ise. bu görüşümüzün ke
sinlik kazanacağı bir geçek olacaktır. 

Kredi düzenindeki uygulama da, bozuk düzenin 
bir örneğini vermektedir. Ekonomik raporda Eylül 
rakamlarına göre ticarî kıediler 76 585 000, ziraî kre
diler ise 29 348 000 lira olarak verilmektedir. Kü
çük esnaf ve sanatkârlara da 3 milyon lira kredi ve
rildiği ifade edilmektedir. 

Sayın arkadaşlar; I 
Dış ticaret açığı ile birlikte dikkate alınması ge I 

rekli olan altın ve döviz rezervlerinin durumu da il- I 
ginçtir: I 

31 . 12 . 1972'de 1 milyar 311 milyon, 31 . 1 2 . 1973" 
te 2 milyar 039 milyon, 3 1 . 1 2 . 1974'te 1 milyar 610 
milyon, 9 . 12 . 1975'te de elde edebildiğimiz raka- I 
ma göre 1 milyar 148 milyon. 1 milyar 148 milyon I 
içinde, 956 milyon dolar kadar dövize çevrilebilir I 
mevduatı nazarı itibara alır isek, döviz rezervlerinin I 
200 milyon dolar dolaylarına indiğini rahatlıkla gö- j 
rebiliriz. I 

Bu katı gerçek gizlenmek için, dövize çevrilebilir I 
mevduat kullanılmak işlenmişse de, bu gerçek karşı- I 
smcla Merkez Bankasında transfer kuyrukları maa- I 
lesef gizlenemeıniştir. I 

Cumhuriyet Halk Partisinin dışında Cephe Hü- I 
kümeti zihniyetinde hangi hükümet kurulmuşsa, o I 
zaman memleketin altın ve döviz rezervleri dışarıya I 
akıtılmıştır. 1975 yılının bu gerçekleri karşısında I 
1966 yılı Programı ve bu Programın tahakkukunu I 
sağlayacak bütçe maalesef yine aynı doğrultuda ge- j 
t irilmiş, ülke sorunlarının gerçekçi bir yaklaşımla- ele I 
alınamamış, yürürlükteki düzeni sürdürmek amacını I 
gütmüş olduğunu rahatlıkla görebiliriz. 1 

.-Gerçekler ne kadar kötü olursa olsun.» varsın I 
bizden sonra tufan kopsun.» zihniyeti bu bütçeye de I 
hâkim olmuştur. 1976 Programında öngörülen hu- I 
: usların tanakkuku için dış ticarete 5 milyar do-
brbk bir ithalât öngörülmüştür; ama bütçenin tümü I 
üzerinde yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere, bu I 
konuda daha açık dış borçlanmaya önem verilmiştir. 

Uluslararası kuruluşlardan kaynak sağlamak güç 
olacaktır. Bu kuruluşlar da uygulamakta oldukları I 
politikalarını değiştirmek kararmdadırlar. Dövize çev- j 
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1976 Programında ve Bütçede yine ana ihraç mal- I 
larıyle ekonominin temelini teşkil eden tarım oldu
ğuna göre, bu dağılım da gerçekleri yeterince ak
settirmeden uzaktır. 

Tarım sektöründe çalışan çiftçi, köylü yeteri ka
dar kredi alamaz, bunun yarısını alivre satışlardan, 
tefecilerden alır ise; tarımda elbette beklenilen ge
lişme sağlanamaz, tarım ürünlerinde yeterince artış 
olamaz. 

«Traktöre zam yapılmayacak» denilmesine rağ
men, daha dün Türkiye'de imal edilen traktörlere 
radyolardan zam ilânı yapılmaya başlamıştır ve bu 
zam furyası en kısa zamanda Türk ekonomisini sa
racaktır. 

Ticarî kredilerle tarım sektöründe çalışanlara 
verilen krediler arasındaki dengesizlik, tarım kesi
minin aracılara, tefecilere soydurulmasına vesile ol
maktadır. Bunların süratle tashihi ve giderilmesi zo
runluluğu vardır. 

Türk köylüsü, tarım kesimi, süratle ihtiyacı olan 
krediye kavuşturulmalıdır. Küçük esnaf ve sanat
kârlara da yeterli krediler verilmelidir. 

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Halk Bankası gerçek kuruluş gayelerine kavuşturul
malı ve statülerinde yapılacak gerekli değişiklikler
le sağlanacak teklifler Bakanlıkça hazırlanmalı ve 
Meclislere bir an önce getirilmelidir. 

Ziraat Bankası, tarım kesimi için kurulmuş ve 
çiftçiyi finanse etmek üzere faaliyete geçirilmiş bir 
banka olmasına rağmen; bugün, biraz evvelki ra
kamlarda da izah ettiğimiz gibi, ziraat kesimine 30 
milyon lira verirken, diğer kesimlerde 70 milyon lira 
kullanmaktadır. Bundada çiftçinin değil de, daha 
ziyade muayyen ticaretle iştigal cocn kişilerin banka
sı durumundadır. Banka bu durumundan çıkarılma
lıdır. 

Sayın senatörler; 
Güncel konulardan biri olan, ekonomide büyük 

katkısı kaçınılmaz hale gelen taban fiyat politikası 
ve kooperatifler üzerinde de durmak isteriz. 

Ticaret Bakanbğı bu uygulamayı kooperatifler 
kanalıyle yapmaktadır. Kooperatifler bu uygulama 
sonunda bugün and niteliklerini yitirmişler, bir nevi 
Devlete mal alan kuruluşlar haline sokulmuşlardır. 
Zarar Devlete, kâr Devlete, Devletin göstereceği 
yatırımlara; komisyon da kooperatiflere kalmakta. 
Zarardan mesul olan ortak bulunmadığı ve yöneti
ci bulunmadığı için de daima yönetim suiistimalle
re sahne olmaktadır. Evvelâ bu -uygulamanın sürat

le düzeltilmesi gerekmektedir. Kooperatifler görev
lerini bilmeli, kâr ve zararla karşı karşıya bırakılma
lı, gerçek kooperatifçilik bu memlekette uygulan
malıdır. 

Kooperatif yoluyle köyler ve tarım kesimi ken
di davalarına Devlet yardımıyle sahip çıkabilmeli 
ve bu olanağa kavuşturulmalıdır. 

Pamukta, üzümde, fındıkta, incirde uygulan? n 
politika tamamen kooperatiflerin kendi politikaları 
olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 

bu konulara yeterince değinilmiştir. 
Fındık konusunda biraz durmak isterim. Zira, Sa

yın Ticaret Bakanımız Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmada, «1974 yılında Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümetinin yanlış politikası sonunda ihracatın 
düştüğünü, pazarların elden kaçırıldığını, 14 lira fi
yatın yalnız ekonomik açıdan düşünülerek verildiği
ni, işin sosyal yönünün de olduğunu..» ifade ile.. 
«Fındık ihracının 70 bin tona indiğini, 120 bin ton 
stok kalmasına rağmen, bu stokların değerinin 2,5 
lira üzerinden hesaplanması gerektiğini; çünkü çürü
yen fındıkların 2,5 iiradan yağa verileceğini..» ifade 
etmiştir. 

Kendi politikalarını ve görüşlerini de şöyle açık
lamışlardır: «Türkiye'nin fındık üretimini 2,5 lira
dan değerlendirmek; ama 14 liradan satın almaya 
devam etmek veya daha az bir indirim yapmak su
retiyle çeşitli kuru yemişlerin fiyatlarıyîe dengeli bir 
fiyatı dışarıda uygulamak suretiyle yine de fındık 
üreticisine alın terinin değerini vermeye devam et
mek. Biz ikinci yolu seçtik, vergi iadesini bunun için 
getirdik.» demişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, 5 dakikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU 
(Devamla) — Tamam bitiyor efendim. 

Acaba bu izahlar ne derece gerçeğe uygundur, 
üzerinde durmak gerek. 

Sayın Bakan FİSKO Birlikte Genel Müdürlük 
yapmışlardır. Fındık ile fındık politikasını gayet iyi 
tanımıştır, bilmesi gerekir. C. H. P. Hükümeti ilk 
defa fındığa taban fiyatı- politikasını uygulayan ve 
bunda da başarılı olan bir Hükümettir. 

1973 seçimlerinden sonra gelen Cumhuriyet Halk 
Partisi Koalisyon Hükümeti, köylüyü; yani fındık 
müstahsilini, 14 lira taban fiyatı uygulamak suretiy
le emeğinin gerçek değerini alacak bir ortama ulaş
tırmıştır. Sayın Bakanın dediği gibi, 1974 yılında fin-
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dığın dış piyasa değeri 103 dolar, sonra 97 dolar de
ğildir ve 14 lira 2,5 lira da değildir. Eldeki 120 bin 
ton stoktan bahseden Sayın Bakana bir şey hatırlat
mak isterim. 

1974 mahsulü, öyle ifade buyurulduğu gibi çürü
ğe terk edilmiş bir mahsul değildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Koalisyon Hükümeti eğer 200 dolardan 
70 bin ton fındık satmayı ifade ettikleri gibi başar-
mışsa, bugün övünç duyduğu ihracattan daha fazla 
dövizin yurda girmelini sağlamış ve eldeki stoklan 
da kabuklu olarak muhafaza olanağına kavuşturmuş
tur. Bu da, Hükümet için övünç verici bir basandır. 
Bu 70 bin ton meselesiyle 103 ve 97 dolar meselesi 
vuzuha kavuşturulmalıdır Sayın Bakanımız bu konu
larda Genel Müdürlük yaptığı için yeterli bilgiye sa
hip olmalıdır. İşte tahrif ederek izah etmek geçerli 
bir metot değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Koalis
yon Hükümeti işbaşına gelmeden 1970, 1971, 1972. 
1973 stoklarından elde kalanlar FİSKO Birlik Yö
netim Kurulu tarafından Almanya'daki komisyon
cusu Ludvvig Schipizt vasıtasiyîe satılmıştır ve Baka
nın dediği 103 dolar, 97 dolar fiyat bu satışlarda tes
pit edilen fiyattır. Bu, 1970, 1971, 1973 mahsulleri 
depolarda bırakılmış ve kabuklu olarak muhafaza 
edilmiştir. Kabuklu olarak muhafaza edilen bu fın
dıkların, Sayın Bakanın dediği gibi, 2,5 liradan çü
rüğe verilme olanağı yoktur. Köy İşleri Bakanlığına 
kooperatifler bağlandığı vakit, bu hususun eksperi 
yapılmıştır. Çürüyen fındık nedir, sağlam fındık ne
dir? Bunlar tespit edilmiş, Bakanlık bünyesinde her 
halde raporları mevcuttur. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Cüceoğlu; süre
niz dolmak üzere. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU 
(Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 

Bu fındıkların 103 ve 97 dolar fiyatla mukavele
si yapılıp 1974 mahsulünün, ihraç edileceği aylara 
bölünmek suretiyle ihraç için mukavelesi yapılırsa ve 
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yükleme aylarında bu 
fındık mahsulleri yüklenirse ve Alman piyasasında 
bu mahsul ile 1974 mahsulünü karşılaştırdığınız za
man arasında en ufak bir fark görülmezse, bu takdir
de elbetteki Almanlar bu bahsettiğimiz mahsulü ala
caklar, Î974 mahsulü de stokda kalacaktır. 

Biz, Hükümetimiz döneminde eğer bu malları 
eritmiş, mevcut 1974 mahsulünden de Sayın Baka
nın söylediği gibi, 70 bin ton ihraç edebilmişsek, bu 
bizim için başarıdır. Keşke bütün kooperatif sistem

lerinde de aynı usul yürüseydi ve aynı şekilde fındı
ğın değeri fiyatına satış olanakları sağlanmış olsay
dı, bununla hepimiz iftihar ederdik. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, lütfen bitirin; ko
nuşmanız uzun sürecekse ikinci konuşma hakkınızı 
da kullanırsınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU 
(Devamla) — Bitiriyorum; ikinci konuşma hakkimi 
kullanmayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığının gerek teşkilâtı, gerek iç ve 

dış ticaret gerekse Planlama ile ilgili konularına de
ğinmiş bulunmaktayım. Fındık konusunda da görüş
lerimi açıklamış bulunuyorum. Karadeniz fındık böl
gesi hakikaten destekleme alımlarına muhtaç bir böl
gedir. Bilhassa fındık ile geçinen bölge olan bazı 
mıntıkalar ki, Sayın Bakan konuşmasında bunu da 
itiraf etmiştir, «Bu bölgeye, bu para ne kadar veril
se azdır.» diye de söylemiştir. Bunu bilen kişi olma
sı nedeniyle de, hele bu Bakanlığın başında bulun
masından dolayı bu hususta alacağı geçerli tedbirleri 
izah etmesinde de fayda umarım ve efkârı umumiye-
nin duymasında da fayda mülâhaza ederim. 

Bu temenniler ve görüşlerimizle Bütçenin hayırlı 
olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cüceoğlu. 
Sayın üyeler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 

Kanun tasarısının açık oylaması yapılmış; 161 üye 
• iştirak etmiş, 101 kabul, 60 ret oyu çıkmıştır. Bu su
retle tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelere söz vere
ceğim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Grup adına ikinci ko
nuşmayı bendeniz yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; günaydın. 

Değerli arkadaşlarım: 

Sayın Ucuzal'ın «Milliyetçi Partiler Topluluğu» 
sözünü kullanması başlangıçta kurulan Karma Hü
kümetin, «Cephe Hükümeti» olarak ülkeyi ikiye ayır
ma tohumu atma sakıncasından vazgeçtiklerini gös
termektedir. Bu yönden kendilerini kutluyorum; in
şallah Senatodaki bu başlangıçla ülke daha hu
zurlu bir hayata kavuşur. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu iktidarı oluşturan partilerin ve hele Sayın 

Ucuzal'ı dinledikten sonra bazı parlamenter arka
daşların bu bütçenin bir enflasyon faraziyesine göre 
hazırlanmış olduğunu, memurlar tarafından böyle
sine bir bütçe hazırlanmış olduğunun farkında olma
dıkları hissi bende uyanmıştır. Şimdi bu sözümü siz
lere izah etmek ve rakamlarla söylemek durumun
dayım. 

Özellikle Sayın Başbakanın 1976 Bütçesinin tü
mü üzerindeki konuşmalarında ileri sürdükleri bazı 
rakamlar ve fikirler bizim bu konuları zaman zaman 
bakanbklar bütçelerinde ele alma durumumuzu or
taya koymuş bulunmaktadır. Sayın Başbakan, 1975 
yılında ucuzluk getirdiklerini ve bunu söylerken de 
genel fiyat endeksini, toptan eşya fiyat endeksini ve 
geçim endeksini kendilerine göre tarif ettiler ve ken
dilerine göre de değerlendirdiler. 

Sayın Profesör Üstünel, bir ölçüde cevap vermiş
lerdi. Ben bu konuya tekrar girme ihtiyacını duyuyo
rum; Ticaret Bakanımızın burada bulunmasından 
yararlanarak. 

Biz içinizdeki derdi biliyoruz; dört başlı, dört ayrı 
fikirli bir Karma Hükümetin içerisindeki otorite da
ğılımının ve Kollektif disiplinsizliğin bütçeye de yan
sımış olduğunu rakamlardan da anlıyoruz ve ülkede 
cereyan eden olaylardan da anlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben 1976 Bütçesinin enfîasyonist nazariyeye da

yandığını söylerken, bunun Bütçeden sonra yayınlan
mış olan Programdaki (Bakanlar Kurulunun da im
zası var.) bazı bilgilere dayanacağım ve hele TÜSÎAD' 
m; yani işadamlarının yayınlamış olduğu belge ile 
de bunun saptanmış olduğunu ifade etmiş olacağım. 

Hükümetin bütçe gelirlerinde çok iyimser oldu
ğunu, gelir tahminlerinin bazılarının yanılgılarla do
lu olduğunu ve bazılarının da maddî hatalarla dolu 
olduğunu Bütçe Karma Komisyonunda dile getirmiş
tik. Hükümet, yeni vergiler de öngörmediğine göre, 
sadece polisiye tedbirlerle yüzde 35,5'a varan, hatta 
yüzde 48'e varan bir geliri nasıl sağlayacaktır? Bu, 
bizim için meçhuldür. Hangi tedbiri alırsa alsın, bu 
gelir artımında aldığı tedbirler 1976 yılına değil, 1977 
yılına bir hazırlık olacağına göre, buradan da ger
çekçi olmadığını söylemek isterim. 

Bütçe, peşin peşin, (şimdi arz edeceğim) vurgulu
yorum; peşin peşin bir enflasyonu öngörmektedir. 12 
milyara yaklaşan iç borçlar, 138 milyara yakın gelir 
sağlama esasına göre yapılmış olan bu Bütçe, kendi 

sisteminin gereği olan vergiler üzerinde de oynama
yacağına göre, hiç tereddüt etmeyelim ki, bir gelir 
açığı getirecektir ya Hükümet birtakım yatırımları 
yapmamak ya da yatırımları yapacaksa, birtakım hiz
metlerin paralarını harcamamak durumunda kala
caktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
1976 Programını incelediğimiz zaman bu Prog

ramda (Ki, Bakanlar Kurulu imzalamıştır.) Kamu 
harcamalarının yüzde 20,2 oranında bir fiyat artışını 
öngördüğünü görürüz. Hangi şekilde söylerseniz söy
leyiniz, isteseniz de, istemeseniz de, nutuk çekip ba-
ğırsanız da, bağırmasanız da rakamlar bunu göster
mektedir. Bu rakamlardan kaçmak mümkün değil
dir. 

Özel tüketim ve yatırım harcamalarına bu fiyat
ların aksamamasını öngörmüşsünüz. Bu, mümkün de
ğildir. Bu teknik olarak mümkün değildir, ekonomik 
bakımdan mümkün değildir. Kamu yatırımlarına göz 
attığınız zaman, resmî belgelerinizden ifade ediyo
rum; 1975 yılı gerçşekleşmesini 51 milyar 610 milyon 
olarak sabit fiyatlara göre öngörmüşsünüz gerçekten 
de böyle olmuş. 1976 yılı sabit fiyatlarıyle 69 milyar 
öngörülmüş, yayınlanan 1976 Programına göre cari 
fiyatlarla bu yıl yatırımı 82 milyar 906 milyon ola
rak kabul edildiğine göre, görüyorsunuz ki, cari fi
yat, sabit fiyat yüzdesini vurduğumuz zaman, yüz
de 20,2 gibi bir enflasyon öngörülmüştür. Bu rakam 
bu, bunun üzerinde gelip başka sözle buna hayır de
mek mümkün değildir. 

Kamu harcamalarına da değinelim. 
1975 yılı gerçekleşmesi 65 milyardır, yine aynı 

Programda 1976 yılında sabit fiyatlarla 72 milyar 
kamu cari harcaması ve cari fiyatlarla yine 84 mil
yar 700 milyonluk bir harcama kabul edilmiş oldu
ğuna göre, basit bir hesapla yüzde 17,6 bir enflasyo
nu peşin olarak öngörmüş olduğunuz ortaya çıkmak
tadır. 

Bütçe bu şekilde Meclislere sevk edildiğine göre, 
Sayın Demirel'in 1975 yılında fiyat artışı olmayaca
ğını, istikrarlı bir Türkiye olacağını söylemesi ve he-
!e basın mensupları sordukları zaman kendi konuş
ma üsluplarına göre verdikleri cevapta; «Camm Büt
çe gitti. Bütçenin içerisinde fiyat artımı yok ki, fiyat 
artımı söz konusu olsun», demişlerdir. Ama o Büt
çenin geciken programına baktığınız zaman, (zaten 
içinde de var, fiyat artışı) şimdi arz ettiğim rakamlar 
ortaya çıkmaktadır. Biz bu bakımdan gerek Karma 
Hükümeti oluşturan parti üyelerinin, gerekse Hükü-
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metteki üyelerin bu gerçeğe inanmalarını istiyoruz. 
Çünkü sürpriz, olanların 1976 - 1977 yılında konu
lan izah etmekte zorluklarla karşılaşmasının nedeni 
olacaktır. 

Yatırımlar konusunda söylediklerini havsalamıza 
sığdırmak son derece zordur. Bir kez daha söyle
miştim, 1976 Programındaki rakamlara baktığımız 
zaman, Saym Demirel'in burada söz ettikleri yüzde 
116 gibi bir yatırım gerçekleşmesi söz konusu değil
dir, özel kesimde böyle bir şey vardır. Yüzde 89,6 
bir harcama, zaten Maliye Bakanının aynı günde bi
ze yazılı olarak dağıttığı nutkunda da vardır. Har
caması yüzde 89,6 olan bir uygulamanın gerçekleş
mesinin yüzde 116 olması, bizim hasalamıza sığmaz, 
bizim vatandaşa söyleyeceğimiz söz değildir. Siz bü
tün bunları vatandaşa abartarak söyleyebilirsiniz; 
?.ma biz vatandaşın karşısında gerçekçi olmak duru
mundayız. 

Yine aynı Program ve belgelerden söylüyorum; 
1975 yılı başlangıcında yatırımlar 25 milyar 821 mil
yondur, gerçekleşme 23 milyardır, geri kalan yüz-
dt 11 eksiklik vardır. Böyle bir azaîmayle yüzde 116 
gibi bir gerçekleşmeyi nasıl çıkarıyorlar, bilemiyo
ruz? 

İkinci bir noktaya geçmek isterim; 1976 Progra
mı gelir bütçesinde enflasyona göre yüzde 20 fiyat 
artışı esasına göre vergilerin geleceğini hesaplamış
lardır. Ben rakamları dile getireyim, saym arkadaş
larım kendi düşüncelerine göre kararlarını versinler. 

Bir konuya daha değinmek isterim. Bunu TÜSAD' 
in yayınladığı şeyde de gördük, (Ayrıntılarını da ve
rebilirim; fakat zamanı harcamak istemiyorum) ih
racatta yüzde 50 gibi bir artım düşürüyorsunuz. 
Saym Bakan çok iyi bilecekler, geçen yıl da böyle 
bir yanılgıyle düşülmüştü. Eğer ihracatta yüzde 50 
gibi bir artım düşünüyorsanız, her halde devalüas
yonu da düşünüyorsunuz. Devalüasyona ilişkin bir 
karar almadan, burada böyle bir artımı gerçekleşti
remezsiniz. TÜSİAD'da da aynı sözler var. Ayrıca 
bizim arkadaşlarla çalıştığımız notlarda da böyle bir 
değerlendirmeye gittik. 

Değerli arkadaşlarım; 

Toptan eşya fiyatları başka şeyi, genel endeks 
başka şeyi gösterir; ama kuşkusuz geçim endeksiy
îe bütün ilgisiz değildir. Yalnız toptan eşya fiyatla
rındaki artışı ve geçim endeksindeki artışı karşılaş
tırdığımız zaman gerçekten de bir çarpıklık vardır. 
bu çarpıklığın karşılığı ve sırtında ızdırabım duy
duğu endeks, geçim endeksidir. Vatandaş" önce ge

çim endeksiyîe karşı karşıya gelir. Şimdi, daha önce 
bunun Bütçe Karma Komisyonunda rakamlarım arz 
etmiştim, onu arz edeyim. 

11 aylık artış, 1975 yılında Ankara'da geçim en
deksi yüzde 16, 40, 1974'te yüzde 14,7 idi, 1976 yı
lında bunun ne denli artacağını yukarıdaki konuş
malarıma göre siz düşününüz. İstanbul geçim endek
si 11 aylık artışı yüzde 14,67, geçen yıl yüzde 21,8 
idi, 11 aylık ortalamalar Ankara'da artış yüzde 19,2, 
İstanbul'da artış yüzde 21,7 olduğuna göre, Türkiye" 
de 1975 yılının fiyat istikrarıyle geçtiğini iddia et
mek son derece zordur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ılımlı fiyat düzeyi geçirilmiştir; ama bu aslın

da bütün dünyada evrensel bir nitelikte fiyatların 
azalması ve enflasyonun durdurulmasının Türkiye' 
ye yansımasından ileri gelmiştir. Bir de iktidarın al
dığı geçici tedbirlerden; ama ekonomiye zarar veren 
tedbirlerden ileri gelmiştir. 

Yine de toptan eşya fiyatlarını inceleyelim, (Ki, 
ona çok dayanıyorsunuz.) Toptan eşya fiyatları 1973 
yılında yüzde 10,5, 1974 yılında yüzde 5,5, 1976 yı
lında yüzde 7,1 'i geçer bir durumdadır. Görüyorsu
nuz ki, çarpıklık düzelmekde, grafik burada da söy
lediklerinizin tersine gitmektedir. Hükümet 1975 yı
lında fiyat artışları baskısını ve çeşitli çevrelerden 
gelen zam isteklerini reddederek durdurabilmiştir, 
böyle önleyebilmiştir. Oysa, bu zamların yapılmama
sı ile (Saym arkadaşım Savaş benim konuşmamı ta
mamlayacak, hazırlığımızın bir kısmını kendileri söy
leyeceklerdir.) yapay bir fiyat durdurması olduğu
nu verdiğimiz rakamlarla göreceksiniz. Zorlama ile 
fiyatlar durdurulmuştur; ama karaborsacının eline 
hırslı para kazanma isteyen kimselerin eline bazı mal
lar gitmiş ve karaborsada, (ki, arkadaşım rakamları 
verecektir) satılmıştır. Bu da, yapay baskıların ekono
mik kuralları değiştirmediğinin bir örneği olacak
tır. 

Döviz tüketilmek suretiyle, dövizler sarf edil
mek suretiyle yoklar kaldırılmıştır; ama (yine vak
tim kalırsa, dövize çevrilebilir mevduatı da arz ede
ceğim.) bu yokların pahası Hazineye zannedildiği 
kadar ucuza gelmemiştir. Hatta ve hatta Millî Sa
vunmamızı tehlikeye düşürecek ölçülere varan dö
viz erimesi ortaya çıkmıştır. 

1975 yılında sanayicilerin zam isteklerini kabul 
etmeyen Fiyat Kontrol Komitesinin kaldırılması için 
büyük çabalar harcanmıştı, direnildi; fakat 24 Aralık 
1975'te Resmî Gazete'de yayınlanan Hükümet bil di-
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risiyle fiyat kontrol sistemi, sırada bulunan zam is
teklerini hızla yerine getirebilecek bir duruma, millî 
partiler topluluğu Hükümeti tarafından yapılmış olu
yor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — MC, onu daha 
iyi biliyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA-
BÜROĞLU (Devamla) — Evet Cephe ise cephe, 
ben yeni ismi daha çok beğenmiştim. 

Yeni duruma göre, Fiyat Kontrol Komitesi kur 
farklarından doğacak zam isteklerini de kabul ede
bilecektir ve böylece fiyat artışlarım büyük ölçüde 
önleyen bir düzeni, bir mekanizmayı ortadan kal
dırmakla gelecek yıl fiyat artışlarını bu yönden de 
önleyemeyecektir. Batı ülkelerinde fiyatı kontrol al
tına alma uygulamaları yapılmıştır ve bu uygulama
lar bazen dozu kaçınhrsa menfî etkisi oluyor, fakat 
iyi kullanıldığı takdirde bu kadar menfî etkisi ol
mayabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zamanım olduğuna göre, bir konuya tekrar de

ğineyim. 
Sayın Ucuzal Emisyonu düşürdüğünden söz ettiler, 

bu emsiyon üzerinde çok iyi bilgi; yani matematiksel 
teknik bilgi alabilmek isteyen arkadaşlarıma Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında emisyonu arttırıcı ne
denler ve emisyonu azaltıcı nedenlere ait bir grafik var
dır. Bu grafik çok basit olarak incelendiği zaman gö
rürsünüz ki, emisyon hareketi, hele bu iktidar za
manında yapılanı, kâğıt üzerinde cereyan etmiş bir 
harekettir. Örnek vereyim, Maliye Bütçesinde nasıl 
olsa bu konuları tekrar tartışacağız. Emisyonda gö
rülen düşme, kâğıt üzerindedir demiştim. Bunun net 
altın ve dövizlerdeki düşüşün ya da erimenin mate
matiksel yer değişmesi dolayısıyle neden olduğunu 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, 1 dakikanız var, 
lütfen toparlayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA
BÜROĞLU (Devamla) — Net altın ve döviz mik-
tarlarındaki azalma 20 milyarı aşmıştır. Bunun 8,3 
milyar kadar konvertibl dövizlerde olmuştur. Geri 
kalan muhtelif dövizler hesabından azalma şeklinde 
görülmektedir. Zannedildiği gibi, emisyonda fazla 
bir düşme olmamıştır. Aslında emisyondaki artış ve
ya azalıştan çok para arzı önemlidir. Para arzım tabi 
etkileyen bir fonksiyondur. Para arzı da, birtakım 
politikaların sonudur. Para arzı, fiyatlar üzerinde 
tam etkili bir unsur değildir; arna para arzının art

ması veya azalması birtakım politikalar sonucundur 
ve para arzı arttığı zaman da piyasada fiyat artışları 
görülebilir. Yani, bu emisyon, para arzı ve bu gibi 
unsurların incelenmesinde çok dikkatli olmak gere
kir. Geçen yıllar Bütçe Karma Komisyonlarında, 
1932 yılından itibaren mevduatlar, kredi hacimleri, 
emisyon ve para arzlarını oraniaya oranlaya bir ta
nımlama yapmıştım. Hangi politikalar zamanında, 
hangi beş yılda bir enflasyona gidildiğini ispatlamış 
tık kendimize göre. Aynı ortam, o enflasyon ortamı
na benzeyen rakamsal işlemler şimdi yapılmaktadır.. 

Sayın Başkan, benim bir kişisel söz hakkım da 
var galiba. 

BAŞKAN — Grup adına başka konuşma yok ise, 
hakkınızı kullanabilirsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben ikinci kez 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal istiyor Grup 
adına. Buyurunuz Sayın Ucuzal. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Pekâlâ, ondan sonra konuşayım. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç vaktinde ikinci kez huzurunuza 
gelmeyi düşünmüyordum; ama biraz önce konuşan 
Sayın Babüroğlu, her nedense bir konuşma ihtiya
cı içerisinde ve birtakım şeyleri söyleme ihtiyacı içe
risinde huzurunuza geldi. Konulmalarını dinledim; 
ortaya koyduğu rakamları şimdi karşılaştırmak için 
zaman yok. Yalnız, bazı hususları da cevaplandırma
dan geçmenin doğru olmadığına inanarak geldim. 

Değerli arkadaşım evvelâ benim, «milliyetçi par
tiler topluluğu Hükümeti» sözümü ilk defa söyledi
ğimi beyan buyurdular. Hükümetin, kurulduğu gün
den beri bu kürsüde ben ve arkadaşlarım hep bu 

J sıfatla Hükümeti... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yâd ettik... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Evet, sizinkini yâd ediyoruz; her türlü gü
zelliğiyle Ecevit Hükümetini. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sözün ge
lişi odur da, yardım edeyim dedim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
r vamla) — MC'yi uyduran sizsiniz. Hani, bir şeylere 

benzeterek, küçümseme manasına kullandığınızı çok 
iyi biliyoruz; ama Cenabı Hak'ka bin şükür ki, ne 
söylediyseniz onun tersi çıkmakta. Nitekim, sayın ar
kadaşım da geldi huzurunuzda; Cumhuriyet Halk 
Partisi hep gerçekleri söylerrniş, Adalet Partisine ge
lince, vatandaşı birtakım abartmalarla aldatırrnış. 
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SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — O kadar açık söylemedim canım, kuş
kulanmasınız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet. 

Şimdi, sevgili arkadanım daha Cumhuriyet Halk 
Partisine iltihak etmeden evvel, 1973 yılına dönmek 
mecburiyetindeyiz. Hafızalarımızı tazelemek, öyle 
görünüyor ki, zaman zaman şart haline geliyor. 1973 
seçimlerinin arifesine bir dönelim; elinizde sadece 
birer hâtıra olarak kalan «Ak Günler» isimli bildirge
nizi bir okuyalım; millete ne vaat edip, seçimlerden 
sonra gelip Hükümet olunca, Milleti nelere maruz 
bıraktığınızı, çok üzülüyorum arkadaşlarım bu saat
te tekrar etmeye. 

Siz, neleri nasıl abarttınız, sonra bu abartmanın 
altında icraatınızı yürütemeyip ters yönde, çarpık 
yönde netice vermeye başlayınca da, dünyada hiç bir 
ülkede görülmemiş şekilde yarattığınız çarpıklıkların 
heybetinden korkarak, (ciddî heybetinden, abartılmış 
heybetinden değil.) ömrünüzde bir defa elinize geçen 
hükümet etme imkânını da kendiniz bırakıp kaçtınız. 
Ne hakkınızda muhalefet partisi olarak şöyle tecrü
beli bir devir geçirin diye size tutumunuzu ciddî su
rette ortaya koyup tenkit etmedik, istifa edin çekilin 
demedik, yıkılacaksınız demedik; ama Saym Ecevit, 
bir defa daha gösterdi ki, tek başına iktidar olma he
vesine, memleketin en sıkıntılı döneminde ortaklık 
Hükümetini bırakıp kaçmayı kendi siyasî tarihine 
yazdırdı. Anlıyoruz ki, Sayın Ecevit tek başına Hü
kümet olmak için, millete söylediği sözleri yerine ge
tirme şöyle dursun, yarattığı buhranları da milletin 
sırtına yükîeyeıek, acaba bir erken seçimle bir ikti
dar olur muyum hevesiyle, yarattığı bir sürü buhran
ları milletin sırtına yükleyip çekilip gitti. 

Değerli arkadaşım, milliyetçi partiler topluluğu, 
Türkiye'yi getirdiğiniz şartlar içerisinde vatanperver 
bir tutum içinde bu görevi seve seve kabul etti ve 
Hükümet Programında neyi ilân ettiyse, Allah'a çok 
şükür onların hepsini yapa yapa da geldi. 

«1975 yılında enflasyon hızını kaybetmemiş...» 
dendi. Benim Hükümetin mütevazi bir tutum içeri
sinde. Huzurunuza getirdiği rakamı yüzde 10 olarak 
gösteriyor. Teslim ettiğiniz dönemde yüzde 30; 9 
ayın içerisinde yüzde 10 nispetine düşürmüş. O ra
kamı yüzde 10'a çıkaran, yüksekliği temin eden, 1975' 
in ilk üç ayıdır, istatistik rakamları elinizde, açın ba
kın. Nisanın başında Kabineyi kuran Hükümet; Ocak, 

Şubat, Marttaki yüksek rakamları kendisinin döne
mindeki 9 aya yüklemek suretiyle huzurunuza yüzde 
10 gibi bir rakamla geliyor. 

Biz vatandaşa abartmalarla birtakım; yani yalan 
söylüyoruz da Saym Cumhuriyet Halk Partisi ger
çekleri söyleyerek, verdiği sözleri yerine getirerek 
doğru söylediğini de ispat etmiş duruma geliyor, Sa
yın Babüroğlu'nun beyanına göre. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Nasıl söylerseniz, öyle söyleyin de
dim ben. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Neyi taahhüt ettiyseniz hiç birisini yapa
madınız, tam tersini yaparak kaçıp gittiniz. Sözüme 
sadık kalarak, gecenin geç vaktinde daha fazla şeyler 
içerisine girmiyoruz. 

«Karaborsada satılan mal...» Ee, elimizi vicdanı
mıza koyalım, 1975'in veya 1974'ün sonuna, 1975'in 
başına bakalım; Türkiye'de yokluklar, Türkiye'de ka
raborsalar, Türkiye'de kuyruklar, vesikalar... Bugün 
evire çevire getiriyorsunuz traktör; doğru. 

Eğer 1971 muhtırası olmasaydı, Türkiye'de trak
tör fabrikası kurulur, bugün bu sıkışıklığın içerisine 
girmezdik. Eğer Hükümet taban fiyatını iyi teşhit 
edip, tespit edip uygulamamış olmasaydı, Türk köy
lüsü traktör alma gücünü nereden bulup, traktör ala
cağım diye nereden gelecekti? Traktör karaborsası 
yaratma gibi bir durumun içerisine, arz - talep kaide
sinin oynadığı bir durum getirmiştir bizi bu nokta
ya. Bunun dışında hangi mal yok? Sayın Başbakan 
geldi, huzurunuzda söyledi. «Hangi mal yok? Söy
leyin temin edelim» dediler. 

Efendim, Hükümet dövizi harcamış. Ne yapmış? 
Yoklukları ortadan kaldırmak için, tüketim madde
lerine harcamış. Gayet tabiî harcayacak. Memlekette 
şeker olmayacak, memlekette buğday olmayacak, yağ 
olmayacak, işinize gelir değil mi? Bunlar da bizim 
gibi idare ediyor diye çıkıp kendi ölçünüz içinde ha
diseleri abartacaktınız. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Doğru. 
Bizi şimdi iyi savundunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hükümet kurulduğu gün her şey ortada 
idi; bir aylık şekeriniz var, şeker istihsaline 6 ay var, 
kemerleri sıkalım. Cumhuriyet Halk Partisinin geç
mişte olduğu gibi, memura 28 kuruşa, vatandaşa 5 
liraya şeker satarak denge sağlayacağız... Yok böyle 
şey arkadaşlar. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O zaman 
beraberdik. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Tescil ediyorum bu sözünüzü. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

Sayın Gündoğan, rica ediyorum efendim. 
A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Hazineye zarar vermişiz biz. Niye? Vatan
daşı yokluktan kurtarmak için, vatandaşın ihtiyacı 
olan malları temin etmek için ithalât yoluna gitmişiz 
de dövizleri harcamışız. Şimdi dövize ihtiyacımız 
varmış. Değerli sözcü arkadaşımın da beyan buyur
duğu gibi, ne zaman Cumhuriyet Halk Partisinin 
dışında bir Hükümet gelirse, o dövizleri harcıyormuş. 
Döviz kimin? Milletin dövizi. Mecbursun milletin ar
zusuna, ihtiyacı istikametinde kullanmaya. Parayı 
kasaya kilitleyeceksin, vatandaşa aç dur, sıkıntı çek 
diyeceksin, böyle devlet idaresi olmaz arkadaşlar. 

Ilımlı bir istikrar dünyadan geliyormuş... Sayın 
arkadaşım mühendistir, hesapları iyi bilir; dünyada 
ılımlı bir istikrar var; ama bu istikrar sebebiyle Tür
kiye'ye intikal eden enflasyon nispeti nedir ithalât 
yoluyle? Onun da hesabını yaparsan, her halde 
% 10'a düşürülen hızın içerisinde % l'i bulmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, gelin gecenin bu geç vak
tinde dahi, birbirimizi haksız yere itham ederek, ne 
bu kürsüyü meşgul edelim, ne bu değerli zamanı is
raf edelim. 

Ticaret Bakanlığının bütçesi münasebetiyle konu
şurken; Ticaret Bakanının hizmetine, Bakanlığın al
dığı tedbirlere sözcü arkadaşım hiç temas etmedin 
geçip gitti. Çünkü, geçip gitmek mecburiyetinde idi. 
Daha evvelce de arz ettiğim gibi... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bir saatlik süre verirseniz, onları da 
eleştiririz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — ... 9 ayın içerisinde, silsileler halinde bırak
tığınız ekonomik buhranların hepsini ortadan kal
dırmayı veya fevkalâde güzel neticelere getirmeyi 
sağlamıştır. Hiç olmazsa bunu böyle tahrif edip, or
tadan kaldırma yoluna bir nispet dahilinde belki te
şekkür etmezsiniz; ama takdir ederek, teşvik etmeniz
de hem memleketin, dolay isiyle hepimizin yararı ol
duğunu kabul edelim, 

Daha fazla zamanınızı almayacağım. Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Beni dinlediğiniz için saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —: Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Şahısları adına konuşma sırası, Sayın Selâhaddin 

Babüroğlu'nda. 
Buyuran Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Değerli arkadaşlarım, 
Ben, konuyu «vatan, millet, Sakarya» cinsinden 

bir hitabetle yapmayacağım ve burada tahrikkâr ko
nuşma yapmadığımı da arkadaşım kabul etmeliler. 
Mümkün mertebe kendimi bir kalıba sokmaya çalış
tım; fakat kendileri bazı cümlelerimi abartarak, ba
na taarruz etme olanağını aradılar. Bu konuşma tar
zını seminerlerde dahi böyle yaparlar. Ben şimdi yi
ne rakamlarla konuşmamı sürdüreceğim. Zamanım 
olursa para ve maliye politikasına, kredi politikasına, 
mevduatların nasıl harcandığına ve mevduat karşılık
larına, hepsine değineceğim, yapılan olumlu işleri 
de söyleyeceğim. Yalnız, muhalefet adına çıkmışım, 
olumlu işleri söylemek içinde zaman lütfedeceksiniz. 
Mamafih, benim bu eleştirilerim içerisinde olumlusu 
da var, olumsuzu da var. Bunların bir kısmı vardır 
ki, öyle hünerli politika güdersiniz ki, dövizleri erit
meden, vatandaşı da fazla aç bırakmadan politikalar 
da güdülebilir, bu sistem meselesidiı. 

Şimdi bu dövizler konusuna sıra gelmişken, dö
vize çevrilebilir mevduat konusuna değinmeden geç
meyeceğim arkadaşlar. 

Dövize çevrilebilir mevduat 1967 yılında Sayın 
Demirel'in uyguladığı bir sistemdi. 1973 yılında dö
vize çevrilebilir mevduat .sistemi iptal edildi; fakat 
şimdi dövize çevrilebilir; yani 1975 yılında tekrar dö
vize çevrilebilir mevduat sistemine dönüldü. 

Bakınız bu dövize çevrilebilir mevduat neler yap
mıştı? 1973'te kaldırılırken, arada kimlerin ne kazan
dığını, Basın da yazdı. Zamanımı harcamamak için 
onlara değinmiyorum. 

Haziran ayında öro • markit faizi üzerine, % 1 
faiz üzerine % 1,75 ilâvesiyle mevduat kabulüne Mil
lî Cephe Hükümeti başladı. Bu mevduat 1975 yılının 
ortalarına doğru 860 milyon doları aştı; fakat 1976 
yılı yani bugünlerde artık bu doların geriye gitmesi 
söz konusu olmuştur. Geriye giderken neyi götürdü
ğünü şimdi maddelerde arz edeceğim; geriye gider
ken, işçinin alın teriyle kazandığı dövizi ve köylü
nün geleneksel ihraç maddesiyle birikmiş olan dövizi 
götürmek zorunda kaldı. Belki bu dövize çevrilebilir 
mevduat, bir soîukluk nefes aldırdı; ama bunun pa
hası zannedildiği kadar ucuz değildir ve bu dövize 
çevrilebilir mevduat, bankalarımızda yeni hesaplar 
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açtırılmadığı takdirde, tükenirse eğer kaynak, o za
man daha büyük bunalım getirecektir, ekonomimize 
bunalım getirecektir. Bu edebiyatla çözülecek şey de
ğildir. 

Kele yabancı paralar üzerinde ayarlama yapılır
sa ki, yabancı paralar üzerinde sessiz, sedasız; yavaş 
yavaş yapılan düzenlemenin Merkez Bankasına 46,5 
milyonluk bir zarar verdiği de ortadadır. Ayrıca, dış 
ticaret konusunda da arz ettiğim gibi, bu dövize çev
rilebilir mevduatlar konusunda Türk parasının bu he
saplara göre devalüasyon ihtimali vardır. Türk parası 
üzerinde eğer bir oynama yapılırsa dövize çevrile
bilir mevduatın ne denli krizler yaratacağını siz va
rın düğününüz. 

Değerli arkadaşlarım, «Birtakım krediler veril
miş, piyasada bolluk yaratılmıştır» deniyor. Bu türlü 
politikaların güdüldüğü zamanlarda piyasada bol
luklar yaratılır, piyasada sanki iş açılmış gibi bir ha
va yaratılır; ama sonunda gelen bunalımlar, işi çık
maz hale götürür ve arz ettiğim periyot döneminde 
devalüasyonlar, enflasyonlar ve istikrarsız idareler 
girdabına girilir. 

Krediler, bu iktidar zamanında spekülatif amaçla
ra kullanılmıştır, stokçuluğu teşvik etmiştir ve stok
çuluk, aynı zamanda karaborsaya yol açmıştır. Ban
kalarda genellikle krediler, mal stoku yapan kimse
lerin eline geçmiştir. 

Maliye Bakanlığı bir genelge ile bankalarda stok
çuluğa doğru gidenlere kredi verilmemesi konusun
da genelge yaptı; ama 27 Eylül 1975'te bu genelge
yi, (kendisinin dayandığı güçlerin baskısı altında ola
cak) gevşetme ihtiyacını duydu. Bu kısıtlı kullanıl
ması lâzım gelen genelgeyi gevşetme ihtiyacını duy
ması sonunda, gelir dağılımında birtakım az gelirli
lerin aleyhine yeni farklar doğmasına sebep oldu. 

Bu politikaları eleştirmeyip ne yapacağız, aferin, 
bravo diye nutuk mu çekeceğiz? 

Öte yandan gelir - gider arasında 12 milyar açığın 
kapatılması için çıkarılacak ve çıkarılmış olan borç
lanma tahvillerinin önemli bir kısmını bankalara pla
se ettikleri için ve buradan doğacak gerçek kredi ih
tiyacının eksiğini tamamlayacak bir mekanizma ge
tirememiş bulunmaktasınız. Eylül 1975 yılında 58 
milyar 452 milyon liralık Merkez Bankası kredileri 
içerisinde, bu bankanın kamu kesimine olan avans 
ve kredileri toplam 38 milyara yaklaşmıştır ki, bu 
nedenle emisyon iki katma çıkmıştır ve bütün bu pa
rasal yanlış tedbirler Türkiye'de açık bütçe, yüksek 
para arzı ile enflasyona ülkeyi götürme durumuna 
sokmuştur. 

Ben gecenin bu saatinde sizi daha fazla yormak 
istemiyorum. Bu kürsüde hiç rakama dayanmadan, 
hiç hazırlanmadan (hazırlıklarım eleştiri götürebilir) 
bir konuyu, önceden hazırlanmış bir programı, önce
den hazırlanmış bir gündemi eleştirmek için bu kür
süye çıkmamışımdır. Ama, öyle bir durum olur ki, 
gündemi bilmezsiniz, bir sataşma olur, başka bir şey 
olur; o şekilde çıkabilirim. Hazırlanarak çıkmışım, 
belgelere dayanmışımdır. Arkadaşım böyle çalışma
ya itiyadı olmadığı için, benim konuşmalarımı yadır
gadılar. İnşallah dedikleri çıkar. 

Türkiye'de 1976 yılına kötü bir miras bırakan bu 
bütçeye olumlu oy vermek mümkün değildir ve şunu 
da arz edeyim; üzülmemcli, bütün bu kör ve tatsız 
rastlantılara karşın; Türk Ulusunun, halkının sağdu
yusu ve becerisi toplumu saplandığı bu siyasal buna
lımdan çıkaracaktır. Buna eminiz ve Türk halkının 
yaratıcı gücü, bugün karşılaşmış olduğumuz mesele
leri çözmede bir potansiyel güçtür. Ama, tarihe halk
tan kopmuş, halka ters düşmüş, halkın meselelerini 
anlamamış partiler ve liderler vardır ki, onlar bitmiş
lerdir. Başka ulusların, başka demokrasilerin yaşa
dığı biten partiler, biten liderleı gibi bizde de halk
tan kopmuş, halka ters düşmüş, halkın itimadını kay
betmiş liderler, partiler vardır, bitmişlerdir, bitmekte
dirler. Maalesef bu Millî Cephe içerisinde bu tür par
tilerin olması nedeniyle bu iktidar yanlış yola gide
bilir. İşte biz böyle bir iktidara Türkiye'yi bırakma
mak için, Türk halkının sağduyusundan, }'aratıcı gü
cünden yararlanmak için iktidara, dar zaman olma
sına rağmen, tarihsel gelişimimiz gereği Türk toplu
munun en tehlikeli anlarında göreve gelen, Kuva-yi 
Milliyeden tabanını almış olan bir parti olarak bugün 
iktidara çok istekle talibiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğîu. 
Söz sırası Sayın Hikmet Savaş'ta. 
Buyurun Sayın Savaş. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Evvelâ bir 

seçimle gelin. 
ALEADDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu da 

vatan, millet, Sakarya oldu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sonunu öyle bağlamak gerekti. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Tepeden 

inme senatör olunca böyle olur. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Beyefendi, onu sorsaydınız, temellinin 
ne olduğunu izah ederdim size. Ben temelli değilim, 
kontenjan senatörüyüm. 
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ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Hayır, te
melli demedim, afedersiniz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bir kere sorun, size kürsüde anlata
yım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım rica edi
yorum. 

Buyurun Sayın Savaş. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 
Fiyatlar ve politikaları mevzuunda fikirlerimi ve 

rakamları sizlere arz etmeye çalışacağım. 

sıçramalar göstermiştir. Zam istekleri kabul edilme
yen bazı firmalar da bu mallan vadeli olarak satmak 
ve fiyat farklarını, taksitlerini artırmak suretiyle sağ
lamak yoluna gitmişlerdir. 700 bin liralık bir otobüs 
825 bin liraya çıkarılabilmiştir. 

Burada biraz evvel konuşan Adalet Partisi Söz
cüsü Ömer Ucuzal'ın, «Köylünün iştira gücünün ar
tırıldığı» yolundaki bir sözüne cevap vermek isterim. 

Adalet Partisi Hükümetinin bugün köylünün işti
ra gücünü artırdığı yolundaki iddiasına sahip çıkma
sı mümkün değildir. Çünkü, 1971 yılında iktidardan 
ayrıldıkları zaman köylünün eline buğdayın fiyatı 
90 kuruştan veriliyordu. 1974 yılında % 100 artırı
larak 240 kuruş taban fiyatı ortaya konmuş ve köy
lünün eline iştira gücünü artırabilecek miktarda bir 
para geçmiştir. 

Bütün bunlar fiyat artışlarının ekonomik koşul
lar ve kurallar uyarınca, değil, yapay baskılarla dur
durulduğunu ve dolaylı yollardan yüksek fiyatlarla 
satılmalarını önlemediğini göstermektedir. Tüketim 
mallarının dövizleri eriterek, geniş ölçülerde ithal 
edilmesi bir süre yokları kaldırmış olabilir. Ama, bu 
politikanın ekonomi mıze p&i ıası çok yüksek olmuş
tur, pirinç ve yemeklik yağda olduğu gibi. 

Fiyatları düşük tutabilmek için, bazı maddelerin 
ithalinde gümrük resimleri kaldırılmış ya da oran
lan indirilmiştir. Hükümet yurt içinde bu tür malla
rın üretimini artıracak yerde, döviz olanaklarının bu 
yolda harcanması ve gümrük resimlerinin indirilerek, 
bütçe gelirlerinin azaltılması, bir «aferin» uğruna 
ekonomik gelişmemiz üzerinde olumsuz etki yapacak 
bir tutumu yeğlemiştir. Hatta Hükümet, ulusal sa
vunmamızı sarsabilecek ölçülere va ran döviz sarfı 
yolunda yeğlemiştir. 

Kamu iktisadî Teşekküllerinin ürettikleri mal ve 
hizmetlerin fiyatlarının sabit tutulması, bu kuruluşla
rın malî ve idarî bünyelerini yıkacak kadar büyük 
zararlar etmeleri sonucunu vermiştir. Belki bunu da 
Hükümet, kendi yarattığı yıkıntıya gerekçe göstere
rek, esasen bir türlü sevemediği Kamu iktisadî Te
şekküllerinin kârlı ünitelerini gücü yeterse satmak 
gibi sakıncalı bir yolu seçecektir. Zamanında tedbir
lerini alamayan Hükümet, 1976 yılında Kamu İkti
sadî Teşekkülü fiyatlarını büyük ölçüde artırmak 
zorunda kalacaktır. Bu şok altında toplumumuz ezi
lecektir. 

1975 yılında bazı malların fiyatlarında önemli in
dirimler yapılmıştır. Bunların başında yapay gübre 
gelmektedir. İndirim % 23,6 ilâ % 39 arasındadır. 

Toptan eşya fiyatları, Kasım 1975 tarihinde 1974 
yılı sonuna kadar % 6,4 oranında artmıştır. Bu oran 
geçen yılın aynı dönemi için saptanan % 17,23 ora
nına göre çok düşüktür. Ancak bu rakama daya
nılarak 1975 yılının bir fiyat istikran yılı olduğunu 
iddia etmek doğru değildir. Bu oran 1973 yılında 
:% 23,4 idi. Bu yıl toptan eşya fiyatları artışının ge
çen yıla göre daha ılımlı olduğu gereğini de inkâr 
edemeyiz hiç kuşkusuz. Unutmamalıdır ki, bu hal sa
dece Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Dünya eko
nomik konjonktürü böyle bir >ön izlemiştir. Geçen 
yıl, 1974'te bütün dünyada görülen hızlı fiyat artışla
rına bu yıl, 1975'te tanık olunmamıştır. Böylece dış 
dünyadan gelen fiyat, enflasyonist baskı bu yıl etki
sini sürdürmemiştir. 

1975 yılınm Ocak, Kasım aylık toptan eşya fiyat
ları endeksleriyle 1974 yılının aynı süresine ait en
deksleri karşılaştırdığımız zaman, toptan eşya fiyat
ları artışının ortalama % 11,1 olduğunu Devlet İsta
tistik Enstitüsü yayınlan bildirirken, Sayın Maliye 
Bakanının bize yazdığı yazıda % 10,7. Hangisi olursa 
olsun, bu iki rakam da geçen yılın ortalamasına göre 
yine de düşüktür. 1974'te bu % 29,9 idi, son 10 yıl 
ortalaması olan % 12'ye de bu oranlar oldukça ya
kındır. Aslında toptan eşya fiyatlarındaki artış sey
ri de parlak değildir. 1973 yılında % 10,5, 1974 yı
lında % 5,5 olan bu oranı 1975 yılında % 7,1 zorla
maktadır. 1974 yılı sonuna doğru alınan önlemlerle 
düşürülen fiyatların artış hızı 1975 yılı sonlarında 
olumsuz yönde yeni artışları göstermektedir. Ancak bir 
çok malın fiyatlarına zam yapılamaması bunların piya
sadan çekilmesine neden olmuştur. Piyasada darlık 
yaratılarak, karaborsanın doğması gibi bir durum or
taya çıkmıştır. Çimento Çukurova'da 19,5 liradan 
36 liraya çıkmış Çimsa - İş Sendikası Başkanına göre 
ise torbası 50 liraya kadar yükselmiştir. Traktör 80 
ilâ 90 bin liradan 160 - 170 bin liraya kadar satılarak 
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Ayrıca Ocak aymda neftin torunda 140iira, fueloil-
in tonunda 70 lira, Mart aymda naf tanın tonunda 153 
lira indirim yapılmıştır. 14 Mayısta demir-çelik fiyat
larında % 6 ilâ 16 arasında indirim uygulanmıştır. Ara
lık aymda tarım alanında kullanılan elektrik enerjisin
den % 50 indirim yapılmıştır. Ancak, bunun yanın
da 1975 yıîmda pek çok zorunlu tüketim fiyatların
daki yükselme durdurulamamıştır. Ocak aymda Et 
ve Balık Kurumu mamullerine ilk zam yapılmıştır. 
Bu zammı 20 Martta et fiyatlarına yapılan % 15-20 
oranındaki zam izlemiştir. Kasım ayında et mamul
lerine yeniden % 20 zam yapılmıştır. 4 Şubatta siga
ra ve içkiye yapılan zam % 11 ilâ % 82 arasında
dır. Yine Şubat ayında Ankara'da 570 gramlık ekmek 
150 kuruştan 200 kuruşa çıkarılmıştır. 6 Martta şeke
re % 38 oranında zam yapılmış. 17 Martta gazete 
fiyatları 100 kuruştan 150 kuruşa çıkmıştır. Mart 
ayında elektrik fiyatlarına % 15 ilâ % 20, Devlet 
Demiryolları yolcu ve taşıma ücretlerine % 30 - 60 
arası zam yapılmış bulunmaktadır. Aralık ayında 
radyatör fiyatlarına yapılan zam c/c 23'tür. Bu durum 
karşısında 1975 yılının, bir fiyat istikran yılı olduğu
nu söylemek kolay değildir. 

Sayın senatörler; 

Ticaret hayatımıza son yıllarda kooperatif, hol
ding ve anonim şirketler katılmaktadır. Bunların bü
yük bir kısmı da halka açılmaktadır. Vatandaşları
mız, karınca kaderince bu şirketlere hissedar olarak 
katılmaktadırlar. Halka açık şirketlerin kanunu, maa
lesef bugüne kadar çıkarılmadığı için bu şirketler, 
mevcut Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunmak
tadırlar. Bu mevzudaki akademik tartışmaya girmek 
istemiyorum. Bakanlığın, Ticaret Kanununun tanıdı
ğı bugünkü imkânlar nispetinde murakabe mekaniz
masını işleterek bu şirketler üzerinde uygulamasını 
istiyorum. En basiti, kongrelerini zamanında yapma
malarının büyük sakıncasını ortadan kaldırmak için, 
hiç olmazsa bu şirketlenn kongrelerini zamanında 
yapmalarını sağlaması iyi bir hareket olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKA.N — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Sayın Naci Cidal? Yok. Sayın İsmail İlhan? 
Buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Grup temsilcileri, Ticaret Bakanlığının 1976 yılı 
Bütçesi üzerinde düşünce ve temennilerini dile getir
mişlerdir, Bir bağımsız üye olarak ben de, aynı büt

çe üzerinde görüşlerimi belirtmeye çalışacağım, An
cak, bu hususta sözlerime başlamadan önce, Ticaret 
Bakanlığı mensuplarını huzurlarınızda saygı ve hür
metle selâmlarım. 

12 Mart 1971 tarihinden sonra, 7 nci Hükümet 
olarak kurulmuş bulunan Demirel Hükümeti göreve 
geldiği zaman, altı buçuk aylık Hükümet buhranının 
sebebiyet vermiş olduğu birçok sorunlarla karşılaş
mıştı. İçte pahalılık ve enflasyonla mücadele etmesi 
gerekiyordu. Hükümet, bazı malların fiyatlarını dü
şürmek ve bazı malları da ithal etmekle işe başladı. 
Bir bağımsız üye olarak burada gerçekleri dile getir
meye mecburum. Hiç bir partiyi savunmak veya bir 
başka partiyi yermek durumun Ja değilim. Mademki 
bağımsız üyeyim, burada bağımsız olarak inandığım 
ve gördüğüm bazı konulan dile getirmeye mecburum. 

Kanımca, kurulduğu zamanın kötü şartlan gözö-
nüne alınacak olursa, dört partinin bir protokol üze
rinde anlaşarak oluşturduğu Demirel Hükümeti 
1 0 - 1 1 aylık süre içinde ekonomik açıdan başarılı 
olmuştur. Bir kere, memlekette kuyruklar kalkmış, 
pahalılık ile oldukça başarılı bir mücadele yapılmış
tır. Ancak, gerek Hükümete karşı cephe almış bazı 
basın mensupları ve gerekse muhalefet çevreleri bu 
hususta Hükümete yardım etmemiş, bilâkis; «Zamlar 
geliyor, devalüasyon olacak» diye yaygara koparmış
tır. Ben bir iktisatçı değilim; fakat şu kadarını söy
leyebilirim ki, zamlardan ve devalüasyondan bahset
mek, bir ülkenin iktisadî hayatını alabora etmeye 
yetmektedir. Bu beyanlara karşı Hükümet, zam ve 
devalüasyonun olmayacağını tekrarladıkça, çok üzü
lerek söylüyorum, bu memleketin tümünü ilgilendi
ren bir konu olduğu için üzülerek söylüyorum; sö
zünü ettiğim basın da sanki inat edercesine, bu iki 
kelimsyi kullanarak memleketin iktisadî hayatını di
namitlemek istedi. İşte bugüne bu hengâmeyle geldik. 
Acaba bu süre içinde ülkeyi ilgilendiren • konularda 
birlik ve beraberlik içinde olmayışımızdan dolayı ül
kemiz ne kazandı, neler kaybetti, kim bilir? 

Bazı konulara değinerek geçeceğim. 

İthalât ve ihracat arasındaki çok büyük fark kay
gı uyandırmakta ve önleyici tedbirleri gerektirmek
tedir. İhracatın aleyhindeki bu büyük açığı kapat
mak için, paralarını Türkiye'deki yatırımlara yatır
maları için dış ülkelerdeki ıçşilere güvence verecek 
tedbirler aramalıyız. İşçi, emin lir yatırım için para 
göndermek istiyor. Yeter ki, oua o güveni verelim. 

Ben, tesadüfen Almanya'da bulundum, Fransa' 
da bulundum; işçi, elindeki bütün parayı, tek bir ku-
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ruş kalmadan Türkiye'deki yatırımlara yatırmak isti
yor. Yalnız, parasının gerçekten yerinde değerlendi
rileceğine kanaat getirmek güvenmek istiyor. 

İthalâtımızın büyük bir kısmını ülkemizdeki sa
nayiin geliştirilmesi jçin gerekli mallar teşkil ettiğine 
göre, beş milyar dolarlık ithalâttan kısmamız müm
kün görünmemektedir. Ayrıca, Arap ve diğer Orta 
Doğu ülkeleriyle ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesin
de geç, hem de pek geç kaldık. Tren kaçmadan ya
kalamamız şart. Bugüne kadar ihmal ettiğimiz bu 
kardeş ülkelerle çok daha sıkı ilişkiler kurulmalıdır. 
Bu, onların, menfaatine uygun geleceği gibi, bizim 
için de çok yararlı pazarlar temin etme bakımından 
hiç de fena bir iş sayılmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bankalardaki hediye dağıtımı yasaklamasının, 

mevduat bakımından ne gibi neticelerin doğuracağını 
şimdiden kesin olarak söylemenin doğru olmayacağı 
kanısındayım; mevduat düşer mi, düşmez mi? Onu 
da zaman gösterecek bize. 

Bankacılık konusuna değinmişken dışa dönük 
bankacılık konusuna değinmek istiyorum. 

Gerçekten gerek Türk - Libya ve gerekse Türk -
İran - Pakistan ortak bankası bu hususta atılmış çok 
önemli adımlardır. Bu konuda gayret ve emeği geçen 
herkesi candan kutlarım. 

Traktör ve kamyan konusuna değindikten sonra 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Ülkemizde iki üç yıldan beri traktör talebi çok 
artmıştır. Çiftçi, parası ile traktör ister, bulamaz, sı
rada beklemesi gerekir; fakat bazılarının sırayı bek
lemeden traktör temin ettiklerini duyuyoruz. İstir
ham ediyorum Sayın Bakandan, bununla şu hususu 
belirtmek istiyorum; gerçekten sırada beklemeden 
traktör almak mümkün müdür? Bu hususta bazı de
dikodular kulağımıza gelmektedir. Parlamenter ola
rak tek bir vatandaşa, tek bir traktör almak için ara
cı olmuş değilim. Yalnız, bu hususta becerikli olan
lardan söz ettiler de; bilmiyorum var mı, yok mu? 

Türkiye'de yılda üretilen 30 - 35 bin traktör, Türk 
üreticisine yetmemektedir. Bunu bugün anlıyorum. 
Halbuki, bu hususu zamanında düşünmemiz ve ona 
göre tedbirlerimizi almamız gerekmez miydi? Trak
tör sayısı çok az olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
illerine bir öncelik tanımak mümkün mü acaba? 

Kamyon sorunu ayrı bir fecaattir. Kamyon satı
cısı, alıcıdan kamyonu teslim tarihinden 6 - 7 ay ev
vel (Bizzat şahit olmuşumdur) peşin para almakta. 
Ancak 160 - 170 bin lira almışsa, eline 120 bin lira-

j lık bir makbuz vermektedir. Muayyen bir meblâğı da 
malı teslim aldığı zaman verecektir. Vatandaş, bu 
pazarlığa rıza gösteriyorsa mecbur kaldığı içindir, 
başka, türlü, kamyon bulamayacağını bildiği içindir. 
Bütün bunlara seyirci kalıyor, elimizden hiç bir şey 
gelmediği için üzülüyoruz. Efendim, satıcıya para ya
tırıyor, satıcı ondan 170 bin lira alıyor yalnız, 120 
liralık makbuz veriyor eline, ben de gördüm biliyo
rum. Aradaki para tabiî ki, satıcı da kalıyor. Bu çok 
iyi bildiğim bir konudur. 

Seçimden evvel ve seçimden sonra Muş çiftçile
rinin sorunlarını her seferinde huzurlarına götürdü
ğüm zaman, ellerindeki bütün imkânlarıyle bana yar
dım etmiş olan Ziraat Bankası mensuplarına özellik
le huzurunuzda hürmetlerimi arz etmek isterim. 

Sözlerimi bitirirken, Ticaret Bakanlığı bütçesinin, 
Ticaret Bakanlığı mensuplarına ve aziz Türk Milleti
ne hayaırlı ve uğurlu olsun der, hepinizi saygı ve hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Hamdı Özer'de. 
Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, sayın Bakan, Ticaret Bakanlığının 
muhterem mensuplar; hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Milliyetçi Cephenin şimdi «milliyetçi partiler top

luluğu Hükümeti» halinde ifade edilmesi hem güldü
rücü hem de üzücüdür. Acaba bu cephede bir paydos 
borusu mu çaldı, karavana borusu mu çaldı? Neden 
cepheden topluluğa dönüştüler. Demek ki; cephenin 
hatalı olduğunun farkına vardılaı. Resmen bir cep
he kurdukları için, ondan sonra birçok cephelerin 
doğduğunu görünce, bu sefer tapluluk kurmaya baş
ladılar. Korkarım ki; bu sefer de birçok toplulukla
rın kurulmasına sebep olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu memlekette, Türkiye'de hepimiz milliyetçiyiz. 
Bu memlekette, Türkiye'mizde milliyetçiliği azınlık
ta göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Kendinize 
milliyetçi dediğiniz zaman, Türkiye'de milliyetçiler 
azınlıkta kalıyor demektir. Bu .memlekette 40 milyon 

i insanın, 40 milyonu da milliyetçidir. 

I Bir edebiyat hocamız vardı; ona «Hocam; cinden, 
periden bahsediyorlar; acaba var mı, yok mu? diye 
sordular. O da; «Mikrop görülmüyordu, mikroskop 

I icat edildi. Eğer bir de cinkoskop icat edilirse, cinleri 
I de görürsünüz» diyerek böyle bir espri yapmıştı. 
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Eğer milliyetçiliği ölçecek bir alet icat edilmiş 
olursa, kimin kaç kilometre, kaç milimetre milliyetçi 
olduğu meydana çıkar; ama işte o yok. 

«Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz?, Bir milliyet
çi, kardeşi aç susuz, perişan sızlanırken, bir vilâyete 
bir yıida 17 milyon yatırım yapılırken, bir akrabası
na bir çırpıda 20 milyon lirayı peşkeş çekmez. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Kim çekmiş bakalım. Hamdi Özer Bey, onu da açık
la da mevzuu bilelim? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. Sayın Kara-
yiğit, lütfen müdahale etmeyelim. Gecenin bu saatin
de mevzuu uzatmayalım efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Kişisel görüşünü söylüyor, kim olduğunu biz de on
dan soralım. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem arka
daşlar; 

Malumu ilân gerekmez, basın ilân ediyor. Hesap 
verelim, hesaplar verilsin, o zaman Hanya Konya 
meydana çıkar; fakat siz bizi milliyetçilikle itham 
ederseniz, biz de her bakımdan sizi ithama hazırız. 
Kimse kimsenin milîiyetiyle cibiliyeti ile oynayamaz. 

BAŞKAN — Sayın Özer bütçe ile ilgili konuşma
nızı yapınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Öyle sanıyorum 
ki; ben de en az sizin kadar, bu memleketin hudut 
boylarında, sıfırın altında 40 derecede bu milletin 
milliyetçiliğini, mukaddesatçılığım ve bu vatanın öz
gürlüğünü, ben de bir nöbetçi gibi sınırlarda bekle
dim. Niçin siz beni milliyetsizler safında görmeye 
kalkışıyorsunuz? İstirham ederim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Öyle bir şey dediği yok. 
BAŞKAN — Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Yani, bunlar acı 

geliyor da onun için söylüyorum. Milliyetçiler toplu
luğu, Milliyetçiler Cephesi; bırakın arkadaşlarım, bı
rakın. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu memlekette bir 

tek cephe vardır. 40 milyon Türkün cephesi. Eğer 
samimiysek orada kalalım. Birbirimizi milliyetsiz 
görmeyelim. 

BAŞKAN — Lütfen konuya dönün efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın senatörler; 
Bir ülkede insanlar aradığını bulabilir ve buldu

ğunu alabilirse, orada soryal bir düzen vardır. Ara
dığını bulamaz ya da bulduğunu bir kesim alabilir, 
ötekiler alamazsa orada sosyal düzen yok, sosyal pat

lamalar vardır, İşte Ticaret Bakanlığının en Önemli 
görevlerinden biri ve birincisi toplumun tüm kesimi 
için, özellikle temel ihtiyaç ncaddelerini bulundur
mak ve bunları herkesin satın alabileceği bir fiyatta 
tutabilmektir. 

Üretici kesim Devletçe teşvik ve destek görürse, 
kaliteli ve bol ürün verir. Bu ürünler aracılara kap
tırılmadan tüketicilere uiajabilirse, fiyatlarda istikrar 
sağlanabilir. Böylece hem üretici hem de tüketici ke
sim, tefecilerin ve istifçıîenn vurgunundan kurtarıl
mış olur. 

Toplum kesimlerinde ekonomik denge sağlana
bilirse, siyasal denge de sağlanabilir. Aksi halde, eko
nomik egemenliği elinde tutan kesim, siyasal egemen
liği de tutmaya çalışırsa, zorîarsa temeldeki boşluklar 
sık sık çöküntülere ve depremlere neden olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benden önceki konuşmacılar Ticaret Bakanlığı 

bütçesi üzerinde birçok aydınlatıcı maruzatta bulun
dular. Benim sadece Sayın Ticaret Bakanımızdan ta
ban fiyat politikası üzerinde birkaç maruzatım ve is
tirhamım olacaktır. 

Kuru fasulye, pancar ve kayısı taban fiyatîanyle 
destekleme alımı yetersizdir. Bu ürünler, aracı ve te
fecilerin vurgununa terk edilmiş, üretici ve tüketici 
kesim perişan olmuştur. Bunlara süratle el koysun
lar. 

Haşhaş ürünümüz, yağı tohumu ve sapı ile halkı
mıza besin ve yakacaktır. Afyonu ile büyük bir döviz 
kaynağıdır. Bunun üzerinde de ısrarla durulsun. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi bunun biraz açıklamasını yapacağım. 

Kuru fasulyenin taban fiyatı Sayın Ecevit Hükü
meti zamanında, benim seçim bölgemde 12 lira iken, 
bu yıl 10 liraya düşmüştür. Geçen yıl Güneydoğu 
Bakliyat Kooperatifleri Birliği fasulye alımı yaparak, 
üreticilerin hakkını aracı tüccarlara kaptırmadı. Bu 
yıl aracı tüccarlar üreticilerden kilosunu yedi liradan 
alarak, tüketicilere 17 liradan satmaya başlamışlar
dır. Kilo başına 10 lira kazanç sağlayarak hem üre
ticilerin ve hem de tüketicileri perişan hale sokan ara
cılar karşısında Hükümet taban fiyatını tespit ederek, 
bir çare bulamamıştır. Yurdun her yanında kurulmuş 
bulunan kooperatiflere kredi vererek, bunların ihra
cat yapmasını teşvik etmek gerekirken, fasulye üre
tici ve tüketicilerini tüccarlann talanına ve insafına 
terk etmiştir. 

İşçi, akaryakıt ve ulaşım ücreti ile diğer girdi fi
yatlarının artışı yüzünden bu taban fiyatı pancar eki-
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çilerini çok mağdur dunıma düşürmüştür. Şekerin 
fiyatı ve pancarın girdi fiyatı arttığı halde, pancarın 
taban fiyatında artış yapılmamıştır. Pancar taban fi
yatı artırılmazsa, pancar üretimi duracak ve mevcut 
fabrikalar şeker üretimi yapamayacaktır. Halen dı
şarıdan şeker ithal edişimizin önünü almak için, pan
car taban fiyatının artırılması, mevcut fabrikaların 
genişletilmesi ve yenilerinin yapılması şarttır. 

Üzüm, incir ve fındık gibi kuru meyvelerin taban 
fiyatlarını tespit ve pazarlama sorunları çözümlen
mek suretiyle Devletçe desteklendiği halde, dünyaca 
şöhreti bilinen kayısı meyvesi bundan yoksundur. 
Hükümetin, ilgili kuruluşları koordine ederek kayısı 
ürünümüzü değerlendirmek suretiyle miîıî geliri artır
ması ve kayısı üreten halkımızı kalkındırması gere
kir. 

Yurdumuzda oldukça bol miktarda yeti;en kayı
sı ürünü, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki 
şartlava uygun olarak desteklenmeyi gerekli göster
mektedir. Dünya kayısı üretiminin % 8'ini bulan bu 
ürünümüz kalite bakımından en üstün bir değer tanı
makta ve desteklendiği takdirde, bu oran % 20'ye 
yükselme imkânına sahip bir potansiyele haiz bulun
maktadır. 

Güneydoğu illerimiz ve özellikle Malatya i!imiz 
yüzoinlerce aileyi içine alan bir kayısı üretici kit
lesine sahiptir. Devletçe desteklenmediği için, kayısı 
ürünümüz toptancı tüccarların eliyle ve gelişigüzel 
ihraç edilmekte ve üreticiler bu yüzden geçimlerini 
sağlayamaz hale düşmektedirler. Halkımızın işletmek
te alduğu toprağın en elvenşli ürünü olan haşhaş 
ekimine müsaade edilmiyor ve kayısı ürünleri Dev
letçe desteklenmiyor, gittikçe artan nüfus geçimi çe
kilmez bir hale sokuyor. Hükümetimizin bunun üze
rinde durmasını bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer bir dakikanız var efen
dim, lütfen toparlayın. 

HAMDI ÖZER (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; 

Haşhaş ürünü hakkındaki anlatacağım konu her 
halde bir dakikaya sığmayacaktır. Sayın Bakanın 
Malatya'nın bu hakikaten haşhaşı elinden alınmış, 
kayısısı desteklenmemiş, bu iki ürün de başlıca ürünü
dür. Eğer bu ürünler üzerinde Hükümet ilgi göster
mezse, inanınız muhaceret, iç göç başlamıştır ve bir
çokları da terk etmiştir, ufacık tarlalarını. Çünkü, o 
ufacık tarlalarda büyük gelir sağlıyorlardı, 7'den 70'e 
kadar bir ailenin iş sahasıydı, bugün onlardan yok
sun bırakılmıştır. Şimdi kayısı bahçeleri de bu şekil

de kurutulacak olursa, bu halk i bulunduğu toprağa 
bağlamak da mümkün değil ve bunların yaşantısını 
sağlamak mümkün olmayacaktır. 

Bütçemizin milletimize, memleketimize ve Ticaret 
Bakanlığı mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diler, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Konuşma sırası Sayın Ahmet Karayiğit'te. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlaıım; 
Hakikaten gecenin ilerlemiş veya günün ilk saat

lerinde konuşmak için söz almak istemeyecektim; 
fakat bir derdim var, beni üzen bir konu var, bunu 
dile getirmek zorunluluğundaydım. O da Ziraat Ban
kası mevzuudur. Fakat, konuşmalar o kadar entere
san yönlere çekildi ki, mecburen birkaç dakikanızı o 
konularda alacağım. 

Bu vatan hepimizin. Sayın Hamdi Özer milliyet
çiliğin inhisarından bahsetti. Hiç kimse, hiç kimse
nin milliyetçiliğinden ve bu memleketi sevdiğinden 
şüphe etmeye hakkı yoktur. Bu bizim asgarî müşte
reklerimizin veya bir bazda toplanabilmemiz müm
künse, toplanabileceğimiz bir bazdır bir memleket 
sevgisi, bir milliyetçilik, bir Türklük. Hiç kimse, hiç 
kimse hakkında bundan şüphe etmez. Yalnız, politi
kacıların basiret ve fazilet yollarını iyi çizmeleri 
lâzım. Muhtelif arkadaşlarımız, muhtelif kaynaklar
dan gelmişlerdir. Kendilerini seçip gönderen kaynak
lara, kaynaklarının icaplarına uygun hareket ettikle
ri müddetçe, hepsi de hürmete lâyık insanlardır; ama 
kendilerini buraya gönderen kaynaklara ters düştük
leri zaman, konuşmalarında da ters düşüyorlar. Dün 
böyle konuşuyorlar, bugün böyle konuşuyorlar. Ol
maz, istikrarlı olahm. Bugün varız, yarın yoğuz. Biz
den sonra çocuklarımız, torunlarımız; biz nasıl Bi
rinci Büyük Millet Meclisinin zabıtlarını burada gu
rurla iftiharla okuyorsak, bizden sonra torunlarımız 
da bizim hareketlerimizi dikkatle izleyeceklerdir. On
lara iyi örnek verebilmek için evvelâ istikrarlı olma
mız lâzımdır. Memîeketseverliğimizden, hiç birimiz 
hakkında en küçük bir şüphemizin olmaması gerekir. 
Sanırım hepimizin müşterek bir... 

HAMDI ÖZER (Malatya) — O zaman da milli
yetçiydim, bu zaman da milliyetçiyim. Vatan Cephesi 
ne kadar tehlikeli olduysa, Vatan Cephesi nasıl tek 
başına kaldıysa, korkarım Milliyetçi Cephe de tek 
ba~ma kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica ediyorum müdaha
le etmeyin. Lütfen. 
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AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, Ticaret Bakanlığında ben yıllardan beri söz 
alırım. Bizim bazı dar boğazları aşabilmemiz, bazı 
yönlerden güçlü, kudretli bir Devlet olabilmemiz için 
sağlam bir ekonomiye mutlak surette ihtiyacımız var. 
Biz evvelâ alış veriş etmesini bilmiyoruz arkadaşlar, 
bunu kabul edelim. Bizim yapımız dış ticarette başa
rılı olamıyor. Biz elemanlarımızı iyi çalıştırmasını 
maalesef bilemiyoruz. 

Ticaret Bakanlığının da, Dışişleri Bakanlığının da 
bu yönde büyük hataları var. Büyük hata demeyece
ğim belki; ama ihmal demeyeceğim, daha cevval, 
daha aktif olmaları lâzım. Bir ara bizi İsrail'e götür
düler, yüzümü yere eğmek zorunda kaldım. Adam
lar vakıa dünya ticaretinde söz sahibi; ama biz niçin 
olmayalım? Taklit etmeyelim; ama hiç olmazsa on
ların c/c 50'si % 60'ı kadar biz de bir organizasyona 
kendi aramızda gidebiliriz. Bunu yapmak zorunda
yız, yapmıyoruz. 

Bugün bir ambalaj konusunda bilmiyoruz, bir 
mevzuat konusunu yırtıp atamıyoruz. Benim vatan
daşım ürününü yetiştiriyor, ihraç etmek istiyor, yol
larını bilmiyor. Mecburen ondan sonra komisyoncu
lara gitmek zorunda kalıyor. Bunları basitleştirelim, 
seminerler açalım, ambalaj konusunda. Dışarıdan 
ambalaj kabı geliyor; gümrükten girmesi, çıkması 
büyük bir problem oluyor. Bunun ihracatıyle uğra
şan arkadaşlarımız zaman zaman geliyorlar; adam 
ambalaj kabını gönderiyor, onun Türkiye'ye girip 
çıkması bir iki ay alıyor, vişnenin de vakti geçiyor, 
mevsimi geçiyor. Bunların üzerine ciddiyetle eğilir
sek sanırım bu ekonomik konularda, çok daha başa
rılı oluruz. Bu bizim müşterek konumuzdur arkadaş
lar, hepimizin dört elle sarılacağımız bir konudur. 

Bir husus üzerinde ısrarla durmak istiyorum, o 
da şudur: Türkiye potansiyeli fazla, gücü fazla; ama 
iyi organizasyona ihtiyacı vaı. îyi organizasyonunu 
yapamadığı için, Türkiye'nin gerçeklerine göre de
ğerlendirilmesi yapılamadığı için, biz bugün iyi neti
ceye gidemiyoruz. Evvelâ Türkiye'nin güçlü, istikrar
lı bir Hükümete ihtiyacı var, hükümetlere ihtiyacı 
var. 

Arkadaşlarım diyorlar ki, «Biz halkla bütünleşi-
yoruz. Seni seçen halkın sen değerini takdir ediyor
sun da, bizi seçen halkın biz değerini takdir etmiyor 
muyuz? Ben sizi seçen halka hürmet ettiğim kadar, 
siz de beni buraya seçip gönderen halkıma hürmet 
etmek zorundasınız; ama netice çıktığı zaman, bir 
dahaki seçime kadar müsaade edin; tenkitlerimizde 
yapıcı olalım. 

Sayın Babüroğlu Bütçe Karma Komisyonunda 
hakikaten ciddî çalışan bir arkadaşımızdır; ama Büt
çe Karma Komisyonunda «enflasyon, enflasyon» de
diler. Bizim teknik arkadaşlarımız da, «Hayır, biz 
bu bütçeyi selâmetle götüreceğiz, Türkiye'nin gelece
ği bu bütçeye bağlıdır, biz götüreceğiz 1976 yılında» 
diyorlar. Artık bu münakaşaların burada bitmesi lâ
zım arkadaşlar. Bu münakaşalar, 1976 icraatı bizim 
dediğimiz şekilde olunca, lütfen muhalefet kanadı
nın kalkıp biz bunu böyle demiştik; ama siz bunu 
cidden basiretli bir şekilde götürdünüz »tebrik ede
riz demesi lâzım. Biz bunu yapamadığımız zaman, 
özür dileriz, siz bizi uyardınız; ama sizin uyarmala
rınıza kulak asmadık, biz hatalıymışız diyebilmeliyiz. 
Bu politikanın sanırım bir efendilik yönüdür. 

Arkadaşlarım enflasyon hızından bahsediyorlar. 
Hangi devrin kime ait olduğuna bir bulup çıkarta
madık biz Türkiye'de. 12 Marttan sonra o kadar çok 
hükümetler değişti ki, bir Sadi Irmak Hükümetinin 
verdiği zamların 1975 yılı enflasyon hızında büyük 
katkısı olduğunu, şimdi gelip bizim Hükümete yük-
lüyorlar. Biz 31 Martta Hükümeti devir aldık arka
daşlar. Biraz insaflı olarak hareket edelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şekere zammı, 
ekmeğe zammı, demiryolu zammı... 

AHMET KARAYİĞÎT (Devamla) — Ömer 
Beyciğim, ben teferruata girmek istemiyorum, belki 
notumu kıt vereceksiniz bu hususta; ama özür dile
yeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, 440 sayılı Kanuna tâbi İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik düzenin
de çalışmalarını ilgili kanun öngörmüş. Bazı müesse
selerimizin politikadan uzak olarak, kendi üzerlerine 
düşen görevleri yapmaları lâzım. Bugün bunu bir
kaç defa burada da tekrar ettim; ama Sayın Baka
nımdan istirham ediyorum ve Sayın Bakanımın bir 
ayrımı var, lütfen bu ayrımdan da birazcık uzaklaş-
sın. Saym Bakanım, bazı konuları «büyük meseleler» 
diyor, «bunlara öncelik verelim,» bazılarına «küçük 
meseleler» diyor. Hangisinin büyük, hangisinin kü
çük olduğunu pek ayırt edemiyorum. Kendisini çok 
severim, hürmet ederim, beğenirim ve bazen de böy
le dar boğazlardan geçerken en az onun kadar ben 
de üzülürüm, başarısı hepimizin de başarısıdır buna 
da inanıyorum; ama bazı meselelere küçük mesele 
diyor, bazılarına büyük mesele diyor. Hayır, kendisi
ne intikal eden bütün meselelerin apayrı bir özelliği 
vardır, apayrı bir önceliği vardır. 
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Ziraat Bankası meselesi de apayrı bir özellik taşı
yan bir mevzudur arkadaşlar. Evvelâ bir koalisyon 
gibi, ben Ziraat Bankasını çok severim, Halk Ban
kasını severim, girer çıkarım. Çünkü, birisi köylümü 
kredilendiriyor, öbürü esnafımı kredilendiriyor. Bi
risi büyüdü, «Trilyon» diyor. Benim torun soruyor; 
«Dedeciğim ne imiş bu trilyon?» diyor. «Ziraat Ban
kasının işlerinin yekûnu» dedik; ama trilyonu yöne
tecek kadro lâzım arkadaşlar. Bugün Ziraat Banka
sı çelişki içerisinde. Ziraat Bankası, (Sayın Ömer Ucu-
zal arkadaşım belirttiler) hafızam beni yanıltmıyor
sa, 49 milyarlık bir kredi öngörmüş ziraatçıya. Bu 
kredinin dengeli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ivaz
sız garazsız ulaşmasını sağlayacak ekip lâzım, ekip! 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit. bir dakikanız var 
efendim. 

AHMET K A R \ Y İ Ğ İ T (Devamla) — Ama, Zi
raat Bankasında bu kapasiteyi, yönetim kadrosunda 
bu kapasiteyi göremiyoruz. Aı kadarlarım beni ma
zur karşılasınlar, fert fert hepsi de fevkalâde insanlar; 
ama bir birlik yok, bir vahdet, bir beraberlik yok. 
Bu beraberlik olmadığı için de, bu hizmetler maale
sef aksayarak gidecektir. 

Ben Sayın Bakanıma soruyorum şimdi; 1975 yı
lında Sayın Genel Müdürleri kaç defa izin almış
tır, ne kadar rapor almıştır, ne kadar yurt dışına çık
mıştır? Ben, Sayın Genel Müdürünün kapısını çalıp 
gitmedim. Gitmedim; ama her gün şubelerimin işini 
burada genel merkezden takip etmek zorunda kalıyo
rum. Ben mecbur değilim Afyon'un Sinanpaşa' İnsa
niye, Dazkır kazasının işlerini burada takip etmeye. 
Onların görevleridir. Ben, plasmanları yoksa bunu 
temin etmekle mükellefim; ama vatandaşın artık 
ağılının çapına, tarlasının değerine kadar inecek gü
cümüz yok bizim. Bir de şartlar değişti. Yönetim ku
ruluna namütenahi evraklar giriyor, girer tabiî. Biz 
hâlâ şube müdürüne 100 bin lira öderseniz, 150 bin 
lira ödersiniz, bir sürü sikıntılan olur. 100 bin lira
lık kredi de girer yönetim kuruluna, 150 binlik de 
girer. Çıkartın bunu 500 bine, 1 milyona. Risk verin; 
yani şunu söylemek istiyorum: 

Türkiye'de hep dengeli krediden bahsediyor arka
daşlarımız; doğrudur. Bilhassa Türk çiftçisine, Türk 
köylüsüne, yeterli, dengeli, ucuz krediyi ulaştırmakla 
yükümlüyüz, mecburuz, bunu yapmak zorundayız. 
Bunu yapacak ekibi bulacağız evvelâ arkadaşlar. Bir 
genel müdürün feraseti, bir genel müdür yardımcısı
nın başarısı kâfi gelmiyor. Bir tüm olarak bunların 
taazzuv etmeleri, bir birlik içerisinde olmaları lâzım

dır. Bu birlik maalesef Ziraat Bankasında yoktur ve 
31 Marttan beri de Ziraat Bankasına zaman zaman 
söylediğimiz halde, Sayın Bakanımız buna kesin bir 
tedavi şekli getirmemiştir. Biz bunun ıstırabıyle her 
gün yoğruluyoruz. Lütfen bizi bu ıstıraplardan kur
tarsınlar artık. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bağlayacağım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Türkiye' 

nin gerçeklerini iyi anlamamız lâzımdır. Biz küçük 
üniteleri çok iyi idare ed;yoruz arkadaşlar. Bugün 
Halk Bankası fevkalâde başarılıdır; ama korkuyorum. 
Niye korkuyorum? Halk Bankasının da şube sayısı 
1 000 olduğu zaman, 1 000 şubeyi yönetebilecek bir 
organizasyon, bir kadroyu bulabilecek miyiz? Bi
zim yoksun olduğumuz taraflar budur. 

Bugün Ziraat Bankasının öyle müdürleri var ki 
politikayla uğraşıyorlar. Falan şu partili, filan bu 
partili,.. Olmaz böyle şey arkadaşlar! Ben gelip bunu 
Genel Müdürlüğe intikal ettirdiğim zaman, en yakın 
bir teftiş heyetine, teftişteki arkadaşa havale ediyor
lar; o da olmaz. Hiç olmazsa idarî yönden apayrı 
bir teftiş sistemi kursunlar. Bankacılık; parasal yön
den periyodik olarak bir teftiş heyeti var onların. 
Onun ötesinde, bu tür şikâyetlere süratle cevap ve
rebilecek ve politikayla uğraşmayacak. Bana bedava 
para vermiyor, benim köylüme de bedava para ver
miyorsunuz Tarlasını, evini, damını ipotek ediyor, 
faiz ahyorsunuz ve Hükümet de bunu programında 
öngörmüş. Bu krediyi rahatlıkla intikal ettirecek bir 
sistemi kurmak mecburiyetindesiniz. Buna mani olan 
zihniyetleri de mutlak surette tasfiye etmek mecbu
riyetindesiniz arkadaşlar. 

Ben yıllardan beri Ziraat Bankası mevzuunun 
üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü, halkla en geniş 
münasebeti olan bir müessesedir bu. Halka karşı yap
tığı en küçük bir aksilik demeyeceğim; ama bir ma
ni, vatandaşın Devlete karşı olan itimadını sarsıyor. 
Bu itimadın sarsılması yann çok büyük yaralar açar. 

İnşallah önümüzdeki ydlarda bu dertleri söylemek 
lüzumunu hissetmeyiz. Alman tedbirlerden ve gele
cek yeni kadrodan dolayı da Sayın Bakana teşekkür 
etmek imkânını bulmuş oluruz. 

Bütçe, Yüce Türk Milletine ve Bakanlık men
suplarına hayırlı olsun. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karayiğit. 
Sayın arkadaşlarım, müzakerelerin yeterliği husu

sunda iki tane önerge verilmiştir. Sayın Fikret Gün-
doğan ve Saym Şaban Demirdağ tarafından verilen 
iki tane kifayeti müzakere önergesi vardır. 

HÎLMÎ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Saym 
Başkan, altı kişi olmadı efendim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar beş kişi konuştu. Beş 
kişi konuştuktan sonra, müzakerelerin kifayeti hak
kında oylama yapılabilir. 

Şimdi, müzakerelerin yeterliliğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz büt
çenin tümü üzerindeki gruplar ve şahıslar adına ya
pılan sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 

ALİ OĞUZ (İstaribul) — Son söz kimin Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Okuyarak tespit edelim efendim. 
Saym Sabahattin Savcı?... Yoklar. 
Saym Raif Eriş?... Buradalar. 
Son söz Sayın Raif Eriş'te; çünkü sıra onda efen

dim. 
Sayın Bakan, konuşmak istiyor musunuz efen

dim? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekir

dağ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) -^ Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ticaret Bakanlığının bütçesi üzerinde değerli se

natörler fikirlerini beyan ettiler. Sözlerime başlarken 
şunu ifade etmek istiyorum ki, Bakanlığımız ]976 yı
lı Bütçesinin tatbikatında ileriye sürülen fikirlerden 
istifade edecektir. 

Bu nedenle, konuşan bütün arkadaşlarıma teşek
kür etmeyi bir borç biliyorum. 

Ben, genellikle Bakanlığımın bütçesini iç ticaretten 
başlatır ve öyle izaha geçerdim; ama gördüm ki, 
arkadaşlarım dış ticaret konusuna daha fazla ağır
lık verdiler. Gerçekten de dış ticaret meselelerimiz, 
ödemeler dengesi etrafında toplanan problemlerimiz 
fevkalâde ciddî problemlerdir. Bu promlemler üzeri
ne eğilirken, sonuçları orta yere koyup, «Sonuçlar, 
fevkalâde tehlikeli sonuçlardır, sıkıntı içerisine girmi
şizdir. Binaenaleyh, bu sıkıntının sorumlusu da bu
günkü Hükümettir.» denilmemelidir. Sıkıntının ne za
man başladığını, nasıl geliştiğini rakamlarla evvelâ 
ortaya koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İhracatımızın dar boğazı. 1974 yılının beşinci ayın

dan sonra başlamıştır. 1974 yılında her ne kadar 
ihracat yüzde 16 seviyesinde bir gelişme göstermiş ise 
de; bu gelişme, ilk beş ay içerisinde kaydedilmiştir. 
1973'ün beş ayına göre, 1974 yılının ilk beş aylık ih
racat gelişmesi yüzde 49 oranındadır. 1974'ün geri 
kalan 7 ayında % 5,4 oranında ihracat gerilemesi 
olmuştur ve bu gerileme sonucunda umumî gelişme; 
ancak 116,3 olarak gerçekleşmiştir. 1975 ihracatı 
tüm yıl itibariyle % 8,6 oranında gerileme kaydet
miştir; ama bunu da bir tahlile tabi tutarsak göre
ceğiz ki, ilk 5 ay içerisinde % 31,9 oranında, 
1974'ün 5 ayma nazaran ihracatta gerileme olmuş
tur. İhracatın ondan sonra gelen 7 ayı içerisinde 
c/c 15,8 oranında, 1974'e nazaran ilerleme olmuştur. 

Şimdi bütün meseleleri orta yere koyarken, «1975 
yılında ihracat gerilemiştir. İşte bugünkü Hükümetin 
yaptığı...» diye bir meseleyi orta yere koyamazsınız. 
Gerçekleri olduğu gibi rakamlarla ifade ediyorum, 
şu belgeler bütün arkadaşlarım için açıktır. İhracatın 
ve ithalâtın aylık değişmeleri hemen hemen ikinci 
ayın sonu gelmeden Ticaret Bakanlığında Değerlen
dirme Genel Müdürlüğünce çıkarılmaktadır. Rakam
lar üzerinde konuşuyorum; 1974 yılın m sonundan 
itibaren 7 aylık dönemi % 5,4 oranında ihracat geri
lemesi kaydetmiştir. Neye göre? 1973 yılına göre. 

Biz iktidara geldikten sonra aldığımız tedbirledir 
ki, beşinci aydan sonra gelişmeye başlayan ihraca
tın aylık gelişme hızlarını inceleyelim. 

İlk gelişme Haziran ayında başlamıştır. Haziran 
aymdaki gelişme, bir evvelki senenin Haziran ayına 
göre c/c '",1'dir. Ondan sonra gelen ayda % 41 ge
lişme olmuştur, ondan sonra c/c 39 gelişme olmuş
tur, onu takip eden ayda % 23 gelişme olmuştur ve 
toplam % 15,8 gelişme olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Geliniz bu sonuca hep beraber sevinelim, ihraca
tın gelişme tenendine girmesi sonucuna hep beraber 
sevinelim. 

Ayrıca size şunu da ifade ediyorum; geçici ra
kamlara göre 1976 yılının Ocak ayı ihracatı 200 mil
yon dolar seviyesinde gerçekleşecektir. 1974 yılında 
bu 156 milyon dolardı. 1975 yılı Ocak ayında 112 
milyon dolardır. 112 milyon dolara karşı, ihracatın 
en çok olduğu Ocak ayında 156 milyon dolara kar
şı 200 milyon dolar. Bu gelişme dış ticaret hadleri
nin aleyhimize cereyan etmesine rağmen olmuştur. 
Hem dışarda ihraç ettiğimiz malların fiyatları düşmüş-



C. Senatosu B : 35 1.1. 1976 O : 3 

tür, hem de bu düşük fiyatlara rağmen ihracatımız 
gelişme .seyrine girmiştir. Bu; Türkiye'de Hükümeti
mizin işbaşına gelir gelmez hem ihracatı köstekle
yen noktalarda tedbirler almasiyle hem de üretimi 
sınırlayan noktalarda tedbirler almasiyle mümkün ol
muştur. 

Ümit ediyorum ki, 1976 yılı ihracatı bizi iyi yön
lere doğru götürecektir. Bazı arkadaşlarımız % 50'lik 
gelişmeyi çok buluyorlar. Türkiye büyük potansiyele 
sahiptir. Potansiyeli harekete geçirmek çok önemli
dir. Potansiyeli harekete geçirdiğimiz zaman 2 mil
yar dolarlık ihracat, Türkiye'nin büyüklüğüne naza
ran fevkalâde küçüktür. 

Ümit ediyorum, ciddî çalışılırsa, tedbirlerimiz 
ciddî olarak uygulanırsa, (ki, uygulama gayretini 
sonuna kadar götüreceğiz.) İhracatta gelişme ola
caktır. 

Bir arkadaşımızın bir noktadaki tenkidini de şu
rada cevaplandırayım. Sayın Cüceoğlu, «Bu Hükü
met zaten öteden beri plana, programa karşıdır. Na
sıl iptal edelim bunu? Gayet kolay; 1975 yılında 4 
milyar liralık ithalât yapılacak denildi. Kaç oldu? 
4 700 000 000 dolar oldu. Ne kadar yüksek? Prog
rama göre % 18 fazla. Demek ki, programa göre 
c/c 18 fazla ihracat olursa, bu dönemde işbaşında olan 
Hükümet programsızdır; plan, pilav hikâyesinin Hü
kümetidir.» buyurdular. Bakalım pilav hikâyesinin 
Hükümeti, hangi Hükümettir? 

1974 de var ya. Allah'a şükür elimizde şimdi bir 
ölçü var. Şimdiye kadar sadece vaatleriyle değerlen
dirilen Cumhuriyet Halk Partisini artık işiyle değer
lendirmek imkânına sahibiz. 1974'e bakalım. 

Programa göre ithalât 2 550 000 000 dolar. Ger
çekleşme 3 777 000 000 dolar. Artış, % 48 artış. 
Programdan sapma % 18 olursa, bu Hükümet prog
rama, plana karşı; artış % 48 olursa acaba bu 
Hükümet neye karşıdır Sayın Cüceoğlu? Bu pilavı da 
geçmiş, her şeyi geçmiş. 

Binaenaleyh, böyle küçücük rakamlarla kimin 
plandan yana, kimin plandan yana olmadığını is
pat etmek fevkalâde güçtür. Yambaşımda bir baş
ka rakam vardır, o zaman sizi çok güç durumlarda 
bırakır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İthalât konusunda yeni tedbir getirmediğimden 

bahsettiler. Zannediyorum, ithalâtı sınırlayıcı tedbir
leri söz konusu ediyorlardı. Türkiye'de ithalâtın sı
nırlanmasından yana değiliz. Güç durumdayız, öde
meler dengemiz güç durumda; ama Türkiye'yi küçük 

olmaya mahkûm edemeyiz. Bugün DÇM dövizleriy-
le; daha da güç duruma düşeceğimiz öne sürülüyor; 
düşmeyeceğiz. Mutlaka çok rahat değiliz. Çok rahat 
değiliz; ama ne yapalım, ihracatı bu kadar geriye 
götüren ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti, en az ortaklaşa. Ben Hükümet olarak geldiğim 
zaman, ihracat ilerlemeye başlamış. İhracat niye dur
muş? Sebepleri var tabiî. Evvelâ üretim durmuş Tür
kiye'de. 

Şimdi ileriye sürülmedi, cevap vermek istemiyo
rum; ama şöylesine bir tenkitle karşı karşıya kaldık; 
memlekette darlık, yokluk, kuyruk yaratmamak için 
Hazinedeki dövizleri har vurup harman savururcası-
na yok etmişiz. Ne uğruna? Kapris uğruna. Zanne
diyorum arakdaşlarımdan bir tanesi daha başka ta
birde bulundu. 

Değerli arkadaşlarım; 
40 milyon insanın tenceresine, çorbasına bir dir

hem yağ koyması için, karaborsacının önünde gün
de üç defa eğilmesini acaba arkadaşlarım yadırga
mıyorlar mı? 1974 böyle geçti. Ne oldu? Yine de son
radan ithalât yapıldı. Ne oldu? Bunu ithal etmedi
ğimiz için, 490 kuruşa köylünün elinden alınan ay
çiçeği, sonradan 6,5 liraya, 675 kuruşa çıktı, köylü 
soyuldu. Sadece yağ buhranının sonucunda vatandaş 
yağ bulmak için güçlük çekseydi, bir kenara koyar
dınız; ama üretici de başkalarına soyduruldu. Fakir, 
fukara başlangıçta 4,5 liraya ayçiçeğini elinden çı
kardığı halde, biraz hali vakti yerinde olanlar veya
hut ondan 4,5 liraya, 480 kuruşa ayçiçeğini alanlar, 
3 ay sonra pazarda ayçiçeğini 675 kuruşa değerlen
dirdiler. Soyguncuya karşı olan Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti iktidardaydı o zaman. Yeni soy
gunculuklar yaratmaktan başka ne yaptı? Küçümse
meyelim. Devleti, vatandaşın yanında hissettirmeye 
mecburuz; her konuda hissettirmeye mecburuz. 

Taban fiyatları politikasında ayçiçeğine 1974'te 
375 kuruş vereceksiniz, pazarda ayçiçeği 480 kuruş 
olacak, sonra 675 kuruşa çıkacak. Böyle devlet ol
maz arkadaşlar. Böyle devlete vatandaş güvenmez. 
sizin koyduğunuz taban fiyatına bir daha malı ver
mez. Nitekim, ayçiçeğine 5,5 lira taban fiyatı verdi 
Hükümetimiz, buna rağmen ayçiçeği piyasaya dökül-

- müyor. Bize de güvenmiyor. Bundan evvelki Hükü
met gibi, yarın ayçiçeği 8 liraya, 9 liraya çıkar, di
ye bekliyor; ama bugün ayçiçeği piyasada 525 kuruş 
ve çıkmayacak. Makul seviyenin üstüne, taban fi
yatlarının üstüne çıkmayacak; çıkmamalı. Taban fi
yatını Devlet ilân ettiği zaman kendi haysiyetini, ken-
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di vatandaşının yanında göstermelidir, yaşatmalıdır. 
Mal ya o ta'ban fiyatına sonuna kadar satınalınacak, 
mal köylünün elinden çıktıktan sonra da spekülatif 
ölçüler içerisinde fiyat yüksekliği gösteımeyecek. Ta
'ban fiyatı politikası budur. Biz bu sene taban fiyat 
politikasını bu ölçüler içerisinde uyguladık. Bunun 
bir parçasının içerisinde yağ ithali var. Hangi ölçü
ler? Ortaya koyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen sene pamuk taban fiyatlarına 8 lira ve

rildi; bu sene biz de 8 lira verdik. Dışarıda 6 lira 
seviyesindeydi, dünya piyasası 1974 - 1975'te yine o 
seviyedeydi; ama, 1974'te yanlış bir tutum nedeniyle 
köylü kuyruklarda beklemiş, 8 lira taban fiyatı ol
masına »ağmen, 4,5 liraya, 5 liraya elinden malını 
çıkarmıştır. 4,5 liraya, 5 liraya köylü elinden, üreti
ci elinden malı alanlar, yine getirip birliklere malı 
vermişler ve yeni tip, yeni tür bir aracı orta yere çıkmış
tır. ihracatçı hiç mal alamamıştır. İhracatçı mal al
masın. ihracatçıya olan garezini Ecevit Hükümeti, 5 
milyon pamuk üreticisinden almıştır. Çünkü, birlikler 
onun ma'ını alma imkânını bulamamışlardır. Getir
diğimiz vergi iadesi politikası bunun için gelmiştir. 
«Vergi iadesini kim aldı? Niçin tüccar alıyor? Niçin 
bu farkı köylüye vermiyorsunuz?» şeklinde başlangıç
ta da ve komisyonda da ortaya koyan arkadaşlarım 
düşünmelidirler. Bu sene 7,5 liranın, 8 liranın altın
da pamuk satılmadı, İşte o 5 lira ile 8 lira arasın
daki fark, vergi iadesi olarak çiftçinin cebine giren 
farktır. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Fındıkta ne ol
du? Fındık da 140 kuruş. 

TtCARET BAKANİ HALÎL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi fındığa geliyorum Sayın Cüceoğlu; o 
da şurada. Fındık da bir facia; fındığı da bir facia
dan kurtardık. Facia basit. Benim verdiğim rakam
ları Sayın Cüceoğlu ortaya koyamadı. 80 bin ton ih
racat yapmışız, «Büyük ihracat.» dedi. Sizden bir 
sene evvelki Hükümet 124 bin ton ihracat yapmış. 
Siz 80 bin tona düşürmüşsünüz. 44 bin ton iç fındık 
pazarını kaybetmişsiniz. 44 bin ton iç fındık bir mil
yar TL. yapar. 

Değerli arakdaşlarım; 
Sayın Cüceoğlu'nun merak ettiği bir husus var; 

benim komisyonda yaptığım konuşmayı tekrar oku
duğum zaman, 103 dolarlık rakamı ben orada da 
gördüm. 103 dolarlık rakam, benim söylediğim ra
kam değil. Aslında benim orada ifade etmek istedi
ğim husus zannediyorum gözden kaçmış. 203 dolar-

dırO.13,5 liralık taban fiyatının dış piyasada kar
şılığı 203 dolardır. Bir sene evvel 140 - 150 dolara 
satılan fındığın fiyatı 203 dolara çıkarılınca, 124 bin 
tonluk satış da 80 bin tona inmiştir. Bu sene aynı bi
çimde uygulamayı devam ettirmiş olsaydık, hiç şüp
heniz olmasın ki 80 bin ton, 50 bin tona düşecekti. 
Biz senede 150 bin ton iç findik üretiyoruz. Bunun 
100 bin tonunu ne yapacağız? Kalan 120 bin ton fın
dık, ki oiz 1974*ten 120 bin ton fındık devraldık. 
«Bu fındık çürümemiştir, satılıyor.» diyor. Satılı
yor, tabiî. Benim aldığım tedbirler satılıyor ama. 
Geldim, fındık satışı tamamiyle durmuştu. İtalya, İs
panya satıyordu; ama biz satamıyorduk. Yeni tedbir 
getirdim ve bu fındıktan 70 bin ton fındık sattım. 70 
bin ton kabuklu fındık; 35 bin ton iç fındık. Satılı
yor, satılıyor; ama bizim getirdiğimiz tedbirler ol
masaydı, her sene 50 bin ton fındığı çürütmeye mec
burduk. İşte o çürütmeye mecbur olacağımız kabuk
lu fındığın kilosu 2,5 lira idi. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Niye çürütecek
sin? Ambarda duruyor, bir şey olmuyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Cüce
oğlu, lütfeı sükûnetle dinleyelim efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Tabiî.... 

Fındık bölgesinin senatörü olacaksınız, bir fındı
ğın ne kadar dayandığını bilmeyeceksiniz. Ambarda 
durmaz fındık. 

ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Raporlar var, 
raporlar var. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — İki sene, üç sene sonra fındığı yağ yaparsınız 
ancak; ama elbette ileriye doğru değerli arkadaşım da 
bunu öğrenecek. 

Fındığın bu seneki durumuna bakalım, geçen se
ne ile mukayese edelim. 

Geçen sene 1 . 9 . 1974'ten 5 . 2 . 1975'e kadar 
62 bin ton tescil yapılmış, 1974. Aynı sezon 
1975 - 1976'da 105 bin ton tescil yapılmış. 62 bin 
ton, 105 bin ton tescil. İşte fındık faciası da bu şe
kilde önlendi. Bu tatbikatı getirmezseniz, eğer üreti
ciye verdiğiniz fındık fiyatının tümünü ekenomik be
del olarak telâkki ederseniz, bunun içinde bir sosyal 
bedel olduğunu düşünmezseniz, fındık ihracatınız bir 
senede 44 bin ton eksilir; 2 nci, 3 ncü sene 50'şer 
bir ton fındığı yağ yapmak için faaliyete geçersiniz. 
Bunun başka çıkışı yoktur. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — İki tarafın tes
cil fiyatını da söyleyin. 

— 160 — 
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BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, ikaz etmeme rağ
men, mütemadiyen konuşuyorsunuz, çok rica ede
rim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

İhracat konusunu kapatmadan evvel, üzüntüyle 
dinlediğim bir arkadaşımın ortaya koyduğu hususu 
cevaplandırmak istiyorum. 

Sayın Özer, milliyetçi bir arkadaşımızdır. Hükü
metimizi tenkit ederken, «Bir vilâyete 17 milyon li
ra verilmezleen, birtakım yakınlara, arkarabaîara 20 
milyon Ura peşkeş çekiliyor.» dediler. Sayın Özer 
burada yok; ama bu meseleyi ortaya koymaya mec
burum, değerli arkadaşlarım. Bakalım şu 20 milyon 
lirayı kim kime peşkeş çekmiş, kim çekmiş?... Eğer 
peşkeş çekilme varsa, kim çekmiş? Bunu ortaya koy
maya mecburum. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ya
kasına yapışmaya da mecbursunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Evel Allah sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Ya
kasına da yapışacağız, eğer Devlet malına uzanmış 
kim varsa, o el mutlaka kırılacaktır. 

Bakınız ne olmuş? 12 . 4 . 1970 tarihinde 7/6270 
sayılı Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılma-
sıne dair bir Kararname çıkarılmış, Sayın Melen 
Hükümeti işbaşında iken. Bu kararname ile ileri de
recede işlem görmüş olan orman ürünlerine yüzde 
25 oranında vergi iadesi, yüzde 50 oranında da fon 
iadesi olmak üzere, yüzde 75 bir iade yapılması ön
görülmüş. Bu vergi iadesine dayanılarak Türkiye'den 
14 firma, 39 partide 31 milyon liralık ihracat yap
mış. Bu firmaların içerisinde bir tanesi Yahya Demi-
rel Firması. Yahya Demirel Firması ihracat yap
mış. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Öbür firmaları da okur musunuz Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Öbür firmaları tek tek söyleyemeyeceğim, no
tumda yok. Arzu ettiğiniz takdirde size isimlerini 
verebilirim. 

Şimdi bu Yahya Demirel Firması ihracat yap
mış, vergi iadesi almış. Sonradan bu vergi iadesinin, 
hayalî ihraca dayalı bir vergi iadesi olduğu iddia edil
miş. Ne zaman ihracat yapmış, ne zaman vergi iade
si almış? Bunları bilmeye mecburuz. 

Şimdi Yahya Demirel 5 parti ihracat yapmış. Bi
rinci parti ihracatının ilk Bakanlığımıza müracaat ta
rihi 6.2.1974, tescil tarihi 23.2.1974. Zamanın Başbaka

nı Sayın Ecevit, Maliye Bakanı Deniz Baykal, Güm
rük ve Tekel Bakanı Türkmenoğlu, Ticaret Bakanı 
Fehim Adak. Şimdi bu birinci parti ihracat tamam
lanmış, vergi iadesini kaç tarihinde alıyor?. 23.3.1974 
tarihinde. Fon iadesini ne zaman alıyor?... 27.3.1974 
tarihinde. Bu tarihte kim Hükümet ediyor?... Bakı
yoruz zamanın Başbakanı yine Sayın Ecevit, zama
nın Maliye Bakanı Sayın Baykal, zamanın Gümrük 
ve Tekel Bakanı Sayın Türkmenoğlu, zamanın Ti
caret Bakanı Fehim Adak. 

İkinci partiye geçelim. 
İkinci parti ihracat 19 . 4 . 1974 tarihinde olmuş. 

İlk müracaat; tescil tarihi 30 . 4 . 1974, vergi iade
sinin alınma tarihi 22 . 5 . 1974, fon iadesi 10.5.1974. 
Bakıyoruz bu tarihlerde zamanın Başbakanı kim?... 
Sayın Ecevit. Zamanın Maliye Bakanı kim?... Sayın 
Baykal. Zamanın Gümrük Bakanı kim?... Sayın 
Tüfkmenoğlu. Zamanın Ticaret Bakanı kim?... Sayın 
Adak. 

Üçüncü partiye geliyoruz. 
İhracat tarihi; ilk müracaat 13 . 6 . 1974, ikinci 

muamele tescil tarihi 24 . 7 . 1974, ihracat bitmiş. 
Vergi iadeleri ne zaman ödenmiş?... 10 . 9 . 1974. 
Fon iadesi 5 . 8 . 1974. Bakıyoruz bu tarihlerde dev
rin Barbakanı kim?... Sayın Ecevit. Maliye Bakanı 
kim?... Sayın Baykal. Gümrük ve Tekel Bakanı kim?.. 
Sayın Türkmenoğlu. Ticaret Bakanı kim?... Sayın 
Adak. 

Dördüncü partiye geçiyoruz. 

Müracaat 6 . 1 1 . 1974'te yapılmış, beşinci par
tiyle beraber. O da 6 . 11 . 1974'te yapılmış. Tescil 
tarihi 22 . 11 . 1974 dördüncü parti, beşinci parti 
yine 22 . 11 . 1974. Vergi iadesi ve fon ne zaman 
ödenmiş?... Dördüncü partinin vergi iadesi 6.1.1975, 
7 . 1 2 . 1974, beşinci partinin 10 . 1 . 1975, 30.12.1974. 
Bakıyoruz bu partinin ihracatına izin verildiği tarih
lerde devrin Başbakanı Sayın Ecevit, daha henüz Hü
kümeti teslim etmemiş. Devrin Maliye Bakanı Sayın 
Baykal, devrin Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Türk
menoğlu, devrin Ticaret Bakanı Sayın Adak. Vergi 
iadesini en geç ödeme 10 . 1 . 1975'te olmuş. Demek 
ki, o zaman da güvenoyu almamış bulunan bir ara 
Hükümet başa geçmiş, o ödemiş. 

Bu vergi iadesiyle ilgili husus bana intikal ettiril
diği zaman ne yapmışım? 

Sayın senatörler, bana intikal ettiği zaman hâdi
se şöyle oldu: 

İhracatçının gösterdiği adrese sorduk, ithalâtı fir
ma o adr2ste yoktu. «Ne yapalım?» dediler. Hemen, 
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«Bu tescil talebini reddediniz.» dedim. Tescil talebi 
reddedildi. «îş bununla bitmez, bir mala*yüzde 75 
vergi iadesi ödefseniz, böyle bir tatbikatı yaparsa
nız, kim ihracatı yapar da vergi iadesini alırsa töh
met altında kalır.» dedim. Çünkü, böyle bir vergi 
iadesi daima şüphe uyandıracaktır. Öyleyse neden 
bunu verelim? Vergi iadesi bizim bütün ticaret adam
larımızı, iş adamlarımızı töhmet altında bırakacaksa, 
biz bundan sosyal mânada, ekonomik mânada bü
yük kayıplar içerisine düşeriz. Ne yapalım? «Bunu 
makûl seviyelere indiririz.» dedim. Hazırlıklar başla
dı, derhal Başbakanlığa sevk ettim ve vergi iadesini 
yüzde 40'a indirdim. Fon ve vergi iadesi; yüzde 15, 
yüzde 20 şeklinde. Yüzde 15'i vergi iadesi, yüzde 
20'si fon şeklinde; yüzde 40'a indirdim. Şimdi böy
lesine şüpheler daha az olabilir. 

Sonuç ne oldu? Teftiş Kurulumun bana getirdiği 
raporda, üç tane firma ihracatçının belgelerinde 
mevcut olan adreslerde bulunamadı. Gazetelerde hep
sini okudunuz. Son olarak üç firma iki tanesi 
Liechtenstein Dukalığının Vaduz şehrinde bulundu, 
!bir tanesi Londra'da bulundu. Orta yerde, firmaların 
adres değişikliği var. Teftiş Kurulunun bana verdiği 
bilgiye göre, eğer adresler doğru adresler olsaydı, 
biz bu tescili yine yapacaktık. Öyleyse, bu noktada 
tescilin verilişi, muamelesi hususunda herhangi bir 
usulsüzlüğe rastlamadım. Araştırma daha ileriye gö-
türülebilir; ama Ticaret Bakanlığının müfettişlerinin 
yetkisi yoktur. «Kim götürebilir?» dedim; «Maliye 
Bakanlığı götürebilir» dediler. Maliye Bakanlığında 
mesele zaten derdesttir. Teftişin sonucunu da kendi
lerine yazdım; hâlâ soruşturma devam ediyor. Soruş
turmada, eğer iddia edildiği gibi bir hayalî ihracat 
bahis konusu olacaksa, bilmenizi istiyorum ki, mut
laka cezasını da görecektir. Eğer bunun arkasında, 
buna iştirakçi birtakım kimseler çıkarsa, biliniz ki 
onlar da cezasını görecektir; ama bizim Hükümeti
mizin üyeleri olmayacaktır onlar. 

Vergi iadesinin tümüne karşı gibi konuşan Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarıma rastladım. Tümü
ne karşı; vergi iadesini tümüne karşı olanlar, yüzde 
75 oranında vergi iadesini, Hükümetlerinin 9 aylık 
ömrü boyunca tatbik ediyorlar. Ben bunu anlaya
mam arkadaşlar. Hem vergi iadesine karşı olacak
sınız, hem de vergi iadesini yüzde 75 oranında geti
ren bir kararnameyi uygulayacaksınız ve bize de mi
ras bırakacaksınız; yok böyle şey. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahisar) — On
lar muhalefeti, biz iktidarı iyi beceriye ruz da ondan 
oluyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma süreniz 1 
saattir, 20 dakikanız var. Bu süreye sorulara verece
ğiniz cevap da dahildir. Ona göre kendinizi ayarla
yınız efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir konu ortaya atıldı; ziraî kredilerle ticarî kre

dilerin dengesi meselesi. 
Sayın Cüceoğlu bize çok ağır bastı; üzüldüm. 

Ticarî krediler, bütçe raporunda 76,5 milyar; 1975 
Eylül. Ziraî krediler 29,3 milyar. İşte gördük, tüc
cardan yana Hükümet. Ticarî krediler 75 milyar, 30 
milyara yakın ziraî kredi. Nispet edelim; aşağı yu
karı 2,6 misli. 1 lira ziraatçiye veriyorsa Hükümet, 
260 kuruş da tüccara veriyor. Dedim ya elimize bir 
ölçü geçti, bu ölçüyle bir ölçelim bakalım bunu. 
1974'ün de Eylül ayı var orada. Ben oradan aldım 
rakamları, aynı yerden; ama ben ikisini birden ko
nuşturuyorum. 1974 Eylülünde ticarî kredi 54 mil
yar lira, ziraî kredi 16,8 milyar lira; 3,1; yani 1 li
ra veriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti köy
lüye, 310 kuruş vermiş tüccara. Biz 260 kuruş verdi
ğimiz için tüccardan yana oluyoruz; siz kimden ya
naşınız soralım?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demek siz 
tüccarların aleyhine döndünüz, iyi be... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Şurasını açıkça ortaya koymalıyız ki, bir kimse 
tüccardan yana. bir kimse halktan yana, bir kimse 
halka sırtını dönmüş demekle; ne o kimse halktan 
yana olur, ne o kimse halka sırtmı döner. Pamuk 
taban fiyatlarına 3 lira dediğiniz zaman, köylünün 
cebine 8 lirayı sokuyorsanız halktan yanaşınız. Pa
muk fiyatlarına 8 lira dediğiniz zaman, köylünün ce
bine 5,5 lira sokuyorsanız halktan yana değilsiniz, 
istediğiniz kadar bağırın. Halktan yananın ölçüsü bu; 
başka bir şey olamaz. 

Şimdi bakalım, şu Ziraat Bankasının ticarî kredi
lerine öteden beri sataşma olur. Ziraat Bankası, ti
carî kredilerini nasıl tevzi ediyor? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir gerçeğini 
evvelâ ortaya sermek istiyorum. Türkiye'nin öyle 
kentlerini görürsünüz ki, orada Ziraat Bankasından 
başak bir müessese yoktur, başka bir banka yoktur. 
Küçüktür, az gelişmişliğin dar çemberinde, ateş çem
berinde yanar. Şimdi, oranın fukara insanına, içerisin-
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den birkaç tane tacir çıksın da malını değerlendir
sin diye ticarî kredi vermeyecek misiniz? İşte Ziraat 
Bankası, genellikle ticarî kredi plasmanlarını Ziraat 
Bankasından başka banka şubesi olmayan bölgelere 
tahsis etmiştir. Bu bölgelere tahsis etmiş olmakla be
raber, Ziraat Bankasının kaynak dağılımında fevka
lâde enteresan bir görüntü vardır. 1969 yılında 
% 15,7 olan ticarî kredi oranı, her sene giderek düş
müş 1973'te % 10,8, 1974'te % 10, 1975'te % 8,6 
seviyesine indirmiştir ticarî plasmanını, 1976 progra
mı da % 8.5'tur. 

Bazı hususları tenkit ettiğimiz zaman, Türkiye' 
nin gerçeklerini eğer gözden uzak tutarsak, fevka
lâde hatalı sonuçlara varırız. Artık Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım konuşurken, kendi zamanlarında 
olayların nasıl cereyan ettiğinin kürsüye geleceğini 
hesap ederek, düşünmelidirler ve öyle konuşmalıdır
lar. Fevkalâde zor bir devreye girdiniz. Şimdiye ka
dar mukayese edilecek hiçbir husus yoktu. Biraz son
ra endekslere geçeceğim. 

Münakaşa konusu olan endeksler konusunda. Sa
yın Savaş, «1975 yılında fiyat artışı biraz yumuşak 
gitmiştir. Bunu inkâr edemeyiz.» buyurdular. Allah 
razı olsun. Sizden evvel hiçbir arkadaşımızdan bu 
anlayışı görmemiştik, akşam lütfen Sayın Babüroğlu 
da «eh bir parça iyidir.» filân diyebildi. 

Sayın Üstünel özellikle hem Bütçe Komisyonun
da, hem de bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, 
enflasyon hızındaki müspet gelişmeyi örtebilmek için 
çok büyük gayret sarfetti. Doğrusu, kendi partisi adı
na fevkalâde büyük gayret; ama güneş balçıkla sı
vanmıyor tabiî... Sonunda, toptan eşya fiyat endek
sindeki büyük düşme, hızın üçte bire indirilmesi, 
başka türlü gölgelendirilemezdi. İki husus aramak 
lâzımdı bu gölgeyi çekmek için; bir tanesi toptan 
eşya fiyat endeksinin mahiyetini ve önemini' küçült
mek, ikincisi de; «Efendim, zaten biz bu tedbirleri 
alagelmiştik, onun için oldu.» demektir. Gayet tabiî 
bir üçüncü yol seçildi. Bu üçüncü yol da, endeks ra
kamlarında mukayese metotlarının kendisi için avan
tajlı olanını kullanmak. Ben mukayese metotlarının 
üçünü birden kullanacağım. 

Toptan eşya fiyatları, 1973 - 1974 ve 1975'te na
sıl gelmiştir?... Bunu üç şekilde mukayese etmek 
mümkündür. Birisi; bir senenin Aralık ayını, bir 
sonraki Aralık ayı ile mukayese etmek... Aralıktan, 
Aralığa. Endekslerde böyle bir mukayese yaptığı
mız zaman, 1973 yılının 1972 Aralığına göre, fiyat 
artış hızı % 29,2. 1974 yılının, 1973 yılına göre fi

yat artışı hızı, (Bu ikinci söylediğim rakam, Sayın Ecevit 
Hükümeti devresi rakamıdır) % 19,1. Sayın Ecevit' 
in Maliye Bakanı hep bu rakamı kullanmıştr, 19,1 
olduğu için. Biraz sonra ifade edeceğim, bunun al
tında ortalamalara göre başka bir rakam var. 
J975'in Aralıktan Aralığa oranı % 10,4. Bu oran
lamaya göre, fiyat ortış hızı 1973'ün üçte birine in
miş, 1974'ün yarısına inmiş. Yıllık ortalamaya göre 
kıyas edelim: 1973 % 20,5 (ki, en çok kullanılan 
kıyaslama budur.) 1974, % 29,9. 1975 geçici olmakla 
beraber, çok az fark eder, % 10,7. Bakıyoruz, 
1975'in bu metoda göre fiyat artış hızı 1974'e naza
ran üçte bire inmiş. 1970'e nazaran yarı yarıya azal
mış. Bunlar büyük farklar. 

Zincirleme endekslere baktığınız vakit, 1973'te 
% 26, 1974'te % 17,8, 1975'te % 10. Gene büyük 
bir azalış var. Toptan eşya fiyatları mademki bu ka
dar azalıyor, mademki hız bu kadar kesiliyor, öyle ise 
bunu inkâr edelim, geçinme endekslerini ileriye sü
relim. Niye? Çünkü, toptan eşya fiyatları geçinme 
endeksinin ölçüsü değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten toptan eşya fiyatları, genel ekonominin 

değerlendirilmesi hususunda kullanılan fiyatlardır. 
Geçinme endeksleri, geçim şartlarındaki değişmeleri 
değerlendirmek için kullanılan endekslerdir. Yalnız 
şurasını ortaya koymaya mecburum; gerek geçim 
endekslerimiz, gerekse toptan eşya fiyatları endeks
lerimiz, bugün fevkalâde eski şartlara göre, 30 - 40 
sene evvelinin şartlarına göre alınmış birtakım mad
deleri ihtiva etmektedir. Bugün bu terazi, tam güve
nilir bir terazi değildir, bozuktur; ama bir sene ev
velini de aynı terazide tartıyoruz, bir sene sonrasını 
da aynı terazide tartıyoruz diye bu rakamlara bir 
süre daha güvenmeye meöburuz. 

Bakanlığımda gerek toptan eşya fiyatları endeksi, 
gerek geçinme endeksleri üzerinde yeni çalışmalar 
vardır. Ümit ediyorum ki, bu çalışmalar bize bir sü
re sonra ekonomimizi geçmiş senelerle mukayese et
mek imkânını verecektir. Onlar şüphe etmiyorum ki, 
daha iyi gösterge olacaklardır. 

Yalnız şu kadarını ifade etmek isterim; bizim 
toptan eşya fiyatları endeksinde, nebatî gıda madde
leri % 36 ağırlık taşıyor. Hayvanı gıda maddeleri 
% 17 ölçüsünde ağırlık taşıyor. Bizim toptan eşya 
fiyatları endeksimiz de büyük ölçüde geçinme endeks
lerine yaun endekslerdir. Toptan eşya fiyatları 
endeksinde mahrukatın ve giyim eşyasının büyük 
ağırlığı vardır. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var efen
dim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Toptan eşya fiyatlarının bu düşüşü sevindiricidir. 
Ümit ediyorumki 1976'da da makul bir seviyede ol
sun. Yine şunu da ümit ediyor, toptan eşya fiyat
larındaki fiyat artış hızı, enflâsyon hızı giderek ge
çinme endekslerine de intikal edecektir. 1976'nın 
geçinme endekslerinin, 1975'e nazaran daha olumlu 
bir seviyede gelişeceği inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızın geliştirilme

sinde, ithalâtımızın en zarurî maddelere inhisar et
tirilmesinde Bakanlığımızca bütün itina ve dikkat gös
terilecektir. İç ticaret kesiminde Yüce Senatoya bazı 
'bilgileri vermeyi faydalı görüyorum. 

İç ticaret konusunda Bakanlığım teşkilât olarak 
istediğimiz güçte değildir. Üstelik Türkiye'de iç ti
caretin düzenlenmesi konusunda Bakanlığımın yete
ri kadar yetkisi de yoktur. Artık Türkiye'de büyük 
tüketim merkezleri oluşmuştur. Bir İstanbul, bir An
kara, bir İzmir, giderek yüzbinin üzerine çıkan mer
kezler ve milyonların üzerine çıkan tüketim merkez
leri doğmuştur. Artık Türkiye'de iç ticaretin yöne
timi, dış ticarete yakın bir ağırlık kazanmıştır. Bu ağır
lığı iki noktada kazanmıştır: Birisi; toplumumuz 
sosyal bakımdan fevkalâde hassas bir noktanın üze
rindedir. Karaborsalar, kuyruklar, fahiş kârlar, top
lumu sosyal yapı bakımından fevkalâde sarsacak 
niteliktedir. Haberleşme araçları gelişmiştir, belli bir
takım konuları istismar edecek mihraklar türemiştir. 
Binaenaleyh, iç ticarette piyasa ekonomisini fevka
lâde iyi çalıştıracak düzenlemeleri yapmaya mecbu
ruz. Bunun başında belki de yeni bir kanun tasarı-
sıyle Yüce Meclislerin huzuruna gelmek icap edecek
tir, buna kaniim. Fakat üzüntüm odur ki, Yüce Mec
lislerden kanun geçirmek fevkalâde zr«r olmaktadır. 
Eskimiş, bugünkü Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
bünyesine uymayan bir sürü kanunlarımız senelerce 
kadük olmaktadır. Buna rağmen, hiç değilse büyük 
merkezlenn böylesine mevsimlerde, yolların karla 
kapandığı mevsimlerde, kış mevsimlerinde birtakım 
zarurî ihtiyaç maddelerinin tedariki, depolaması gö
revlerini belli birtakım kurumlara vermeye ve bunu 
da düzenlemeye mecburuz. Elimizde kanunî yetki 
olmamakla beraber, düzenleme görevini yapabilme 
şansına rahibiz. Bu düzenleme görevini yapabilmek 
için, Türkiye'nin ne zaman neresinde, hangi madde-
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lerin spekülatif birtakım fiyat artışı gösterdiğini tes
pit etmek lâzımdır. Bu tespitler Bakanlığımca yapıl
maktadır, çareleri araştırılmaktadır. 

Bu noktada Sayın Özer arkadaşımın bir talebi
ne de değinmek istiyorum. 

Fasulye ihracatı, üreticiden alınması fevkalâde 
kötü şartlarla devam ediyor. Fasulye destekleme alı
mında değil değerli arkadaşlarım. Fasulye koopera
tifler tarafından, kârı - zararı kooperatiflere raci 
olmak üzere satmalını yor. Halen de destekleme alı
mında değil; ama bunu Sayın Özer destekleme alımı 
diye nitelendirdi. 

Şimdi, fasulye için geçen sene Güneydoğu birlik
lerine 83 milyon TL. kredi açılmış. Bu sene 120 mil
yon TL. kredi açıldı. Son olarak hatırlayamadığım 
bir bölgede fasulye bulunduğu ortayı konmuş, sa
tılmak istenmiş, paraları bitmiş, 3 - 5 gün evvel pa
ra. gönderdim ve «Üreticinin elinde ne kadar mal 
varsa, hepsi alınacaktır.» dedim. Sıkıntı olmaması lâzım. 
Yine de sıkıntı oluyorsa, üretici elindeki malın ta
mamını alabilecek güçteyiz, kredi verebilecek güç
teyiz. 

Diğer yandan ilk defa bu yıl ihracat fonundan 40 
milyon lirayı Güneydoğu birliklerine ucuz kredi ola
rak vermiş bulunuyoruz. Güneydoğu birlikleri fasul
ye. mercimek, nohut gibi elinde fazla bulunan bir
takım malları ihraç edebilecek seviyeye gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız daha uzun 
sürer mi efendim?... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Üç - beş dakikada tamamlarım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Türkiye'de fasulye, mercimek, nohutun taban 
fiyat politikalarının içerisine alınması hususunda bir 
temayül vardır. Bu konuda Bakanlığımda araştırma 
yapıyorum. Taban fiyatına alınmış olan malların belli 
bölgelerde üretilmiş olması, çok dağınık bölgelerde 
üretilmiş olması gerekiyor. Bu araştırmaları yapıyo
ruz, sonucun ne olacağını bilemiyorum. Yalnız, şu
nu kesinlikle ifade etmek istiyorum ki; Türkiye'de 
üretim yapan herkes Türk Hükümetinin baş tacı 
olacaktır. Türkiye'nin üretime ihtiyacı vardır; ihra
cat için üretime ihtiyacı vardır; dahilî tüketim için 
üretime ihtiyacı vardır, ekonomisini büyütmek için 
üretime ihtiyacı vardır. Bir üretim seferberliğinin 
açılması gereklidir. Hükümetimiz bunu sınaî alanda 
da, imalât sahasında da, tarım sahasında da açmış 
ve dikkatle takip etmektedir. Ümit ediyorum ki 
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önümüzdeki senelerde ziraî ürünlerimiz daha yüksek 
bir potansiyele erişecektir. Ayrıca, şimdi ortaya kon
muş bulunan kayısı meselesi de, Bakanlığımca tetki
ke alınacaktır ve o hususta da gerekli çalışmalar ya
pılacaktır. 

Burada sözlerimi tamamlarken, değerli konuşma
cı arkadaşlarıma ortaya sürdükleri değerli tenkitle
rinden dolayı, ortaya koydukları fikirlerden dolayı 
Bakanlığım adına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 
Bu fikirlerden, bütçenin tatbikatı süresince ben ve 
mesai arkadaşlarım, bütün gayretimizle istifade ede
ceğiz. 

Sözlerimi bitirirken, Yüce Senatoya saygılar su
nar bütçenin, memleketimiz için hayırlı olmasını di
ler ve Tann'nın, bize iyi uygulama yapabilmek için 
güç vermesini niyaz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Son söz Sayın Eriş'findıir, 
Buyurun Sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değer

li senato1 A er; 
Binden evvel konuşan değerli sözcüler, Ticaret 

Bakanlığının faaliyetlerlinin tümü üzerindeki görüşle
rini dile getirdiler. Bunlardan bir netice çıkarmak is
tersek; Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yokluğun ve do-
layıisuyle sıra bekleyenlerden meydana gelen kuy
rukların üstesinden gelmiş ve azımsanmayacak 1 ir fi
yat dengesi üzerinde hiç bir şeyin yokluğunu mem
lekete göatermemi'ştir. Bunu burada şükran ile ifade 
etmek bir görevdir, bir kadirşinaslıiktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

1975 yılında zeytinyağı taban fiyatlarının bilinen 
nedenlerle geç ilân edilmiş olması, üretici üzerinde 
'olumsuz etkiler yaptığı yolundaki söylentileri ele 
alarak sözlerime devam etmek işitiyorum. 

Evet, Hükümet, zeytinyağı taban fiyatının ra
kamlarını geç ilân etmiştir. Daha evvel yaptığı bir 
açıklama üzerine, zeytinyağı mubayaasına geçtiğini 
ve 'bir yıl evvelki fiyatlar üzerimden avans ödeyece
ğini de ilân etmişti. Hükümetin bu açıklamasına ve 
vaadine inanan ve malını TARİŞ'e satan birçok ü~e-
tici bugün böyle bir şikâyetin içimde değildir. Bu teb
liğe inanmayıp da malını tüccara satanlar, tabiî ola
rak nedamet içinde bulunarak şikâyetçi duruma geç
mişlerdir. Bu da üretici vatandaşın kendi iradesiyle 
meydana getirdiği bir durumdur. Bugün yağ piyasasın
da bir darlık yok. Bugün yağ üreticisi, yağını satama
manın kuşkusuna düşmüş, başka bir deyimle üretici
nin tüketici peşine düşmesi bunu kanıtlayacak bir 
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keyifyettir. Bugün, Devletin himayesine lâyık öİan, 
hatta muhtaç olan zeytinyağı üreticisinin de Hükü
metten istedikleri vardır. 

1. — Mal tesl'm merkeplerinin üreticiye yakın 
mahallere kadar yayıhp, teslim hususunda müşkülât 
tan da ötede imkânsızlığı gidermek, 

2. — Haftada iki defa yapılan ödemelerin, mal 
teslim edilir edilmez derhal yapılmasının sağlanması
dır. 

3. — Bunların yanında, zeytinyağı üretiminde 
işin özelliği dolayısıyle tarla sahibinden ayrı olarak, 
zeytini toplayan, yağını çıkaran ve onu pazara arz 
eden ikinci derecedeki üreticilerin mallarının 
da satın alınması konusu önemle ortada 
durmaktadır. illâ bunlardan da yağ alınsın 
diye bir ısrarın içinde değilim. Ancak, Hükü
metin bu gibi faaliyetlere iki maksatla giriştiği malu
munuzdur. Birincisi, küçük üreticiyi korumak; ikinci
si de, geniş tüketici kitlelerini yüksek fiyatlardan ko
rumaktır. İkinci derece üretici dediğim sınıf da üre
tim faaliyeti içinde bugün için önemli ve tamamlayıcı 
bir faktör olarak rol oynamaktadır. Malı keşfeder, 
üreticiye sıkışıklık anında avans vererek sıkıntısını gi
derir. Zeytini toplamak için gerekli işgücünü or
ganize eder ve bilfiil üretim faaliyetinde bulunarak 
yağın tüketiciye sunulmasını temin eder. Bunlara ara
cı gözü ile bakmak mümkün olmayıp, üreticinin ta
mamlayıcısı olarak mütalaa etmek daha doğru olur. 

İleride, zeytin mahsulünün ağaçtan çuvallara ve 
fabrikaya, oradan elde edilen yağı tüketiciye ulaştır
mada daha kolay ve daha müsmir usuller bulununca
ya kadar bu sistemi değiştirmek mümkün olmadığın
dan bunun yadırganmaması gerekir. Zeytinyağı tüc
carı ve salıcısı elbette ki bu tarifimin dışında kal
maktadır. Her sıkıntılı durumda Devlet kendini vatan
daşın yanında veya arkasında bulunmak lüzumunu 
hissettiği sürece yağ konusunda da müdahale faali
yetlerini devam ettirecektir. 

Yok senesinde; yani 1975 sezonu, yok senesinde 
Allah'ın lûtfu ile tahminin çok üstünde bereketli de-
nabilecîik bir mahsul idrakinden dolayı doğan sevinci 
sıkıntıya dönüştürmemek için, müdahalede vasıta 
olarak kullanılan TARİŞ adındaki kuruluşun buna 
göre organize edilmesi ve bilhassa depo itibariyle 
buna göre tesis edilmesini arz ederek sözlerime son 
verirken, bütçenin Ticaret Bakanlığına ve Türk Ulu
suna hayırlı olmasını niyaz eder, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Ticaret Ba
kanlığın Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. y 

Bölüm 
(Prag.) 

101 

111 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

30 399 500 

69 630 200 

Bölüm 
(Pııog.) 

112 

900 

Lira 

îç Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

41 305 700 

4 534 600 

Ha-Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
yırlı olmasını dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, 8.2.1976 Pazar günü; yani 
bugün saat 9,30 da toplanmak üzere 35 nci Birleşi
min Üçüncü Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 5,30 

IV. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı ve Bağ - Kura kayıtlı üyelerle, emek
liler sayısına ve bu kurumların şu andaki nakit ve 
mal varlıkları yekûnunun ne olduğuna dair soru 
önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablıım'un, yazılı cevabı. (7/480) 

Cumhuriyet Senatosu sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlıkça, Sosyal Gü
venlik, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini arz ve istirham 
ederim. 

Saygıyla. 

C.H.P. Adana Senatörü 
Av. Kemâl Sarıibrahimoğlu 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumuna, Emekli Sandı
ğına, Bağ - Kur'a kayıtlı üyelerle, emekliler sayısı ne 
kadardır? 

2. — Bu kurumların 1965 yılından bu yana her 
yıl (Bağ - Kur'un kurulduğundan bu yana her yıl) 
tahsil ettikleri prim miktarları ne kadardır? 

3. — Bu kurumların emeklilerine on yıldır öde
dikleri emeklilik aylıkları (her yıl için) yekûnları ne 
kadardır? 

4. — Bu kurumların resmi veya özel kurum, 
kuruluş ve müesseselerle, tüzel ve özel kişilere, 
verdikleri borç paralarla, bu paraların faizleri ve 
temetülleri yüzdeleri (on yıllığı ve her yıla isabet 
eden miktarlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) ne 
miktardır? Bu alacaklardan tahsil edilmeyenlerle tah
sil edilmeleri mümkün olmayanları ne miktardır? 
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5. — Bu kurumların bu güne kadar herhangi bir 
sınai veya ticarî kuruluşa başlıbaşma veya hissedar 
olmak suretiyle yatırdıkları para varmıdır? 

Varsa hangi kuruluş veya işletmeye ne miktar ya
tırım yapılmıştır ve kâr veya zarar miktarı ne kadar
dır? 

6 _ Bu kurumların edindikleri gayrimenkuller, 
kurdukları sosyal veya turistik tesisler varmıdır? 
Varsa maliyetleri, işletme için harcanan para ve 
kâr ve zararları nccir? 

7 — Bu kurumların bu güne kadar tahsil edeme
diği primler yekunu ile han?i kurum, kuruluş, mües
sese veya özel veya tüzelkişiden ne miktar alacağını 
tahsil edemediği belli midir? Belli ise miktarları nedir? 
Borçlular kimledir? Tahsil için ne muamele yapıl
mıştır. 

8. — Bu kurumların bu andaki nakitleri ile mal 
varlıkları yekûnu nedir? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 . 2 1976 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4 - 5 - 6 / 1 4 2 8 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 1 . 1976 tarih ve 7/480-76V7 - 3310 
sayılı Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli yazılan. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun Sayın Başbakan'a ve Bakanlığıma 
yönelttiği Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'la 
ilgili yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, Sayın 
Başbakan ve Bakanlığım adına konulara ilişkin ha
zırlanan cevapların birer asıl, ikişer fotokopisi ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Mahir A blum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Adana Senatörü Kemal Sarıibrahimoğlu'nun S. S. K. 
Alacakları ile takip usulleri ile ilgili sorusu 

Hakkında Not : 

S. S. Kurumunun 31 . 12 . 197-4 tarihi itibariyle 
işverenlerden (ki bunlar, Kamu Müesseseleri, Bele
diyeler, Özel İdareler, Köy hükmî şahıslan ve özel 
sektöre ait işverenlerden meydana gelmektedir.) ala

cağı 2 567 351 000 liradır. Ancak. Aralık 1974 ayı 
tahakkuku olup hemen hemen ertesi ay yani Ocak 
1975 ayında tahsil olunan miktar düşünüldükten 
sonra kalan bakiye 1 767 451 835 108 liradır. İşveren
lerin Kurumumuza olan borçlan işverenlerin bağlı 
oldukları Kurum Şubeleri itibariyle takip edilmek-
tedri. Bu şubeler, Hukuk İşleri Müdürlükleri ile 42 
adedi bulunduğundan 1975 yılı sonu itibariyle ala
cak toplamanın kısa müddetle tesbiti mümkün ola
mamaktadır. Ancak Nisan 1976 ayı içerisinde sonuç 
almak mümkün olabilecektir. 

Yukarıda değinildiği üzere, takip eşlemleri şube
lerce yapılmakta olup, borçluların sayısı ve aynı za
manda tahakkuk ve tahsilatın her gün değişmekte 
olması sebebiyle, bunların isimleriyle kısa müddete 
ve sıhhatli olarak tesbiti mümkün görülmemektedir. 

Ancak, 1975 yılı sonu itibariyle, Şubelerimizce 
hazırlanmakta olan envanterler, mutabakat işlemle
rini müteakip, Genel Müdürlüğe ancak Nisan 1976 
ayında intikal edebilecek ve soru önergesindeki hu
susların da envanterlerden elde edilecek bilgilere gö
re bu tarihte cevaplandırılması mümkün olabile
cektir, 

506 sayılı Kanunun 80 nci maddesi gereğince 
prim borçlarını zamanında ödemeyen işverenler hak
kında, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ett'>Uerek 
prim borcunun ödenmesi hususunda kendilerine 
usulüne uygun olarak tebligat yapılmakta, bu teb
ligata rağmen borçlarını ödemeyen işverenler hak
kında da kanunî yollara başvurulmaktadır. 

Vaki tebligat üzerine haricen ödenmeyen Kurum 
alacaklarının, İcra ve İflâs Kanununun bahşettiği 
imkânlardan faydalanmak suretiyle, cebri icra yo
luyla tahsiline çalışılmaktadır. 

Ayrıca, 506 sayılı Kanunun 83. maddesinde be
lirtilen ve ihale makamı diye adlandırılan teşek
küller dek i teminatlar ihale makamları ile ilişiğinin 
kalmaması halinde, işverenlerdeki prim alacağımızın 
garantisini teşkil ettiğinden, bu teminatların borca 
yeter miktarı paraya çevrilerek alacağın bu yoldan 
da tasfiyesi cihetine gidilmektedir. 

Diğer taraftan da, sigorta primlerinin gecikme
den tahsil ve takibinin sağlanması için personelin 
eğitilmesi, borç tebigatının kısa zamanda yapılma
sı ve tahsilatın da yine kısa zamanda kayıtlara iş
lenmesi gibi, borçlu işverenlerin takip edilmesini 
sağlayacak idarî tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
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Aynı zamanda, zamanında ödenmeyen primler 
için tahakkuk ettirilmesi gereken ve günün şartla
rına uymayan kanunî faiz haddinin yükseltilmesi, 
prim itiraz komisyonlarına itiraz için ödenmesi 
gereken ücretin artırılması ve Kurumumuz alacak
larına, Devlet alacaklarının tahsilinde olduğu gibi 
imtiyazlı tahsil imkânlarının sağlanması uygun ola
caktır. 

1. — a) Bağ - Kur'a 12 . 1 . 1976 tarihi itibariyle 
846 244 üye bildirge vermek suretiyle kaydım yaptır
mıştır. 200 000'e yakın kişi müracaatını yapmamış
tır. Bunlar kanunen sigortalı sayılmaktadır. 

b) Kurumdan 1 6 . 1 . 1976 tarihi itibariyle malul
lükten 19, yaşlılıktan 67 olmak üzere 86 sigortalının 
kendisine ve işkazasmdan 842, işkazası dışında ölüm
den 538 kişi olmak üzere 1 380 sigortalının da eş ve 
çocuklarına aylık bağlanmıştır. 

2. — Kurumun, 

1972 yılı prim tahsilatı 75 022 929,92 lira, 
1973 yılı prim tahsilatı 689 274 943,10 lira, 
1974 yılı prim tahsilatı 694 723 248,61 lira, 
1975 yılı prim tahsilatı 683 139 979,33 lira, 

olmak üzere 30 . 12 . 1975 tarihi itibariyle toplam 
2 142 161 100,96 liradır. Prim tahsilatı dışındaki Ku
rum gelirleriyle birlikte Kurumun varlığı, 12. 1 . 1976 
tarihi itibariyle 2 279 839 736,97 liraya ulaşmıştır. 

3. — Aylık bağlanan sigortalılara ve hak sahiple
rine, 

1973 yılında 172 623,14 lira, 
1974 yılında 2 786 707,88 lira, 
1975 yılında 6 341 502,79 lira, 

olmak üzere 30 . 12 . 1975 tarihi itibariyle toplam 
9 300 833,81 lira aylık şeklinde ödenmiştir. Bunun dı
şında 9 549 022,90 lira toptan ödeme, 8 919 000 lira 
da cenaze gideri karşılığı olarak ödenmiştir. 

4. — Kurumun resmî veya öze! kurum, kuruluş ve 
müesseselerle, tüzel ve özel kişilere verdiği borç para 
yoktur. 

5. — Kurumca herhangi bir sınaî kuruluşa veya 
ticarî kuruluşa yatırımda bulunulmamıştır. 

6. — Kurumca edinilen, gayri menkul, sosyal te 
sis, turistik tesis bulunmamaktadır. Kurum karşılık
larının yc 50'sinin sigortalılara kredi olarak verilme
si, f/c 40'nın Devlet tahviline yatırılması ve geriye ka
lan c/c 10'nun da yönetim gideri olarak ayrılması 
kanun hükmü icabıdır. 

7. — Kurum sigortalılannca kuruluşundan bu gü
ne kadar yatırılmayan prim alacağı tahminen 

420 000 000 liradır. Bunun dışında herhangi bir özeî 
veya resmî kuruluştan alacağı yoktur. Kurum sigor
talılarının takibine başlanmıştır. Bağ - Kur sigortalı
larının birikmiş borçları küçük meblağlar olup, bir 
kaç yüz veya bir kaç bin lira ile ifade edilebilir. 

8. _ Kurumun Devlet Bankalarında 1 909 248 152,62 
lira nakit mevcudu ve 376 000 000 liralık Devlet tah
vili bulunmaktadır. Gayri menkulü yoktur. Ancak 
1 440 650 liralık demirbaşı yardır. Kredi ve tahvil 
miktarı peyderpey kanunî limitlerine çıkarılmak üze
re yatırılmaktadır. 

C. H. P. Adana Senatörü Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
Cumhuriyet Senatosuna verdiği soru önergesinde ku

rumumuzu ilgilendiren konular hakkında not. 

Bildirgede kayıtlı 
işçi sayılsı Emekliler sayısı 

Yıllar (1) (2) ( + ) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

921 458 
991 510 
069 387 
206 175 
261 856 
313 500 
404 816 
525 012 
649 079 
799 998 

54 590 
65 080 
78 123 

102 691 
115 300 
145 446 
190 180 
218 572 
236 836 
258 466 

Not : 
Emekliler sayısı, yıl sonları itibariyle, aylık alma

ya hak kazanan tüm sigorta kollarındaki malul, yaşlı, 
dul ve yetimler ile, daimî işgöremez ve dul yetimler 
sayısıdır. 

Tahviller 
Tasarruf bonoları 
Hisse senetleri 
Stoklar 
Sabit kıymetler 
Borçlular 
Borçlu işverenler 
B o rçlanan sig ont al il ar 
Avanstan borçlular 
İşçi mesken kredileri 
Sanayi kredisi 
Aracısız işçi mesken kredisi 
Temlik edilen iş£i mesken borç-

12 258 638 200 — 
1 087 740 — 

185 000 — 
231 890 068,81 

2 107 360 373,40 
7 883 447 689,47 
2 761 113 549,18 

8 006 382,78 
53 155 562,47 

296 234 532— 
26 622 272,85 

2 796 841 369,23 

lan 964 938 475,20 
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Yıllar (D 

Tahkim ve Tec. Olu. Alacak. 
Borçlu carî; hesaplar 
Sair borçlu hesaplar 
Müstellf borçlular 

Toplamı 

(2) ( + ) 

91 502 562,40 
364 758,45 

636 391 293,83 
248 276 931,08 

24 917 477 181,32 

Yukarıdaki talblonu-n teltik ilk inden de anlaşılacağı 
üzere 1974 yılı sonunda Kurumumuzun; 

Öz varlıkları 23 516 946 920,68 
Sabit kıymetleri 2 107 360 373,40 
Yabancı kaynaklar 1 400 530 260,64 
Mütedavil kıymetler 22 810 116 807,92 

olarak oluşmuştur. 

5. Kurumumuzca ödenen işçi meskenleri kredisi 
yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
il 968 
il 969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

6. Yıllar itibariyle 
gösterilmiştir. 

Ödenen kredi 
miktarı TL. 

81' 419 000 
83 368 000 

113 650 000 
112 000 000 
116 611 000 
328 722 000 
508 865 000 
561 000 000 
703 920 000 
990 000 000 

açılan sanayi kre 

Yıllar 

il 965 
1966 
1967 
a 968 
1969 
1970 
1971 
1972 
il 973 
1974 

Açılan sanayi 
ikrciddsi TL. 

4 544 000 
2 114 000 

22 700 000 
5 186 000 
3 400 000 

13 982 000 
8 375 000 

14 250 000 
9 053 00O 

— 
Sanayi sektörüne işletme kredisi olarak Sümer-

bank aracılığı ile 50 milyon lliralıik limit daıhiilnde 
'kalınmak kaydı ile 5 yıl vadeli % 7 faizli kredi açıl
ırı aktadır. 

1975 sonu itibariyle açılmış sanayi kredisi baki-
yesii 15 746 800 TL. dır. 

7. Aktif yekûnumuzun % 8,33 'ünü teşkil «iden 
vs net tutarı 2 107 360 373 TL. dır. Ayrıca binala
rımızın tahsis ddildikleri hizmete göre 31 . 12 . 1974 
durumuna göre değerleri şöyfcdur. 

•Aka-lar 101 709 000 
İdare binaları 62 562 000 
Sağlık teslisleri 969 053 000 
Müşterek binalar 124 832 000 
Hisseli binalar 23 252 000 
fşçii meskenleri 29 240 000 

Toplam 1 310 648 000 
Si Kurumumuzun halen mevcut •aktifleri aşağıda 

gösterilmiştir. 
Kasadaki paralar 647 366,— 
Bankadaki paralar 2 434 220 743,64 
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GELİRLER (1 000 TL.) FİİLİ GİDERLER (1 000 TL.) 

Toplam 

913 184 
1 125 733 
1 420 087 
1 663 743 
1 938 109 
1 884 295 
2 464 781 
2 826 183 
3 928 558 
6 425 519 

Not : 
Gelir - Gider farkı işkazaları ve meslek hastalıklarından gelir almakta olanlara hayatları bo 

ları aylıklarını karşılamak üzere ayrılan matematik karşılıklar ile henüz malullük, yaşlılık ve öl 
sigortadan yararlanmaya başlamamış bulunan sigortalılar için gelecekteki risklerini karşılamak 
primler karşılığını kapsamaktadır. Ancak her yıl ayrılmakta olan ödenmiş primler karşılığı bu 
karşılıyamadığı yapılan Aktüaryal bilançolardan anlaşılmaktadır. 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Prim Tahakkuk 
ve iptal farkı 

1 069 150 
1 335 709 
1 640 272 
2 040 270 
2 543 483 
3 003 764 
3 485 742 
4 451 877 
6 437 312 
8 833 274 

Faiz - Bono 
v.s. gelirler 

183 759 
261 182 
286 044 
368 631 
460 084 
573 828 
688 308 
796 171 

1 024 530 
1 486 430 

Toplam 

1 252 909 
1 596 891 
1 926 316 
2 408 901 
3 003 567 
3 577 592 
4 174 050 
5 248 048 
7 461 842 
10 319 704 

I 
Emekli Aylıkları 

102 233 
117 028 
143 335 
189 314 
248 468 
702 746 
985 041 

1 150 811 
1 569 034 
1 896 216 

)irekt Sos. Sig. 
Giderleri 

810 951 
1 008 705 
1 276 752 
1 474 429 
1 698 641 
1 181 549 
1 479 740 
1 675 372 
2 359 523 
4 529 303 

• ı m»^ •i 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

TABİÎ Ü Y E L E R | 
E k r e m Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
Emanul l ah Çelebi 
Suphi Gürsoy t r ak 
K a d r i Kap lan 
Suphi K a r a m a n 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhat t in Özgür 
M. Ş ü k r a n Özkaya 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkana t 
Muzaffer Y u r d a k u l c r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldv 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırr ı Turanl ı 
AFYON KARAII ISAK 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

A M A S Y A 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlu 
Yiği t Köker 

ANTALYA 
Şerafet t in P a k e r 

A Y D I N 
Ali Celâlettin Coşkun 

İ skender Cenap Ege 

ü y e sayısı 

Oy ver snler 

Kabu l edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 

Oya ka t ı lmayanla r 

Açık üyelikler 

184 

169 

109 
60 

— 
15 

-

[Kabul edenler] 

B A L I K E S İ R 
Raif Er i ş 
1. Sıtkı Yırcalı 

B İLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

B İ T L İ S 
Kanaran i n a n 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yı lmaz türk 

BURSA 
L Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaya la r 
Barlas Küntay 

Ç A N A K K A L E 
İsmail Kut luk 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ueuzal 

G A Z İ A N T E P 
ibrahim Terfik Kut la r 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Tal ip Özdolay 

İ S T A N B U L 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Ar ıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümıin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adnan Karaİküçiik 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami T u r a n 

KIRKLARELİ : 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtf i To'koğhı 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 

(Kabul edilmiştir .) 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışl ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albay rak 
Ahmet Özmunıcu 

MALATYA 
Nure t t i n A'kyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tırnak an 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğhı 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
1. Şevki A t a s a ğ u n 

N İ Ğ D E 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Be/kir Sıtıkı Bayka l 

S A K A R Y A 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

S İNOP 
Nâzım İnebeyl.i 

T E K İ R D A Ğ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 
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C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 3 

UEFA 
Hasan Oral 

YAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN- ' 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 

Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Naim Talâ 
Halil Tunç 
Şerif Tüten; 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Coral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Alı Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Kakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sunrı Atalay 
Muzaffer Şamil oğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Haili! Özment 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğiu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
| Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
| Âdil Altay 

Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğîu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Seiâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Sezai Okan (î.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

SAMSUN 

Bahri Cömert 

SİVAS 

Nurettin Ertürk (İ.) 
| Kazım .Kangal (Bşk. V.) 

| CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hüsamettin Çelebi ı 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Bahri ve Üeok 
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İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ü y e sayısı : 

Oy verenler : 

Kabu l edenler : 

Reddedenler : 

Çekinserler : 

Oya ka t ı lmayanla r : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

184 

167 

1C7 
60 

TABIÎ ÜYELER 
E k r e m Acuner 
"Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Atak l ı 
Emanul lah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
K a d r i Kap lan 
Suphi K a r a m a n 
Kâmil Karavelioğl u 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüne?, > 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sur.ay 
H a y d a r Tmıekana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiği t Köke r 

ANTALYA 
Şerafet t in Baker 

A Y D I N 
Ati Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
İ. S itki Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İ n a n 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 
A1 â e d din Yi 1 m a z t ü r k 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaya la r 
Barlar. Küntay 

Ç A N A K K A L E 
İsmail Ku t luk 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket .üzçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Ha hinoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kut la r 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZ M ÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğiu 
K A H R A M A N M AR AŞ 
Adnan Karaiküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Caııpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet; Varışl ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 

MANİSA 
O rai Kara o sim an o ğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Meîümetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bekir Sı tiki Bayka l 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Şaban Dernirdağ 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birineioğlu 
Ahmet Cemil Kara 
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URFA 

Hasan Oral 

YAN 

Fer id Melen 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAII1SAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kaba7 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (1.) 
Fahri Özdilek 

BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

! CUMHURBAŞKANIN- Sait Naci Ergin 
CA SEÇİLEN ÜYELER Sadi [rmak 

I Sabahattin Özbek 
Nakıı Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin. Çelebi 
Özer Derbil 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gün doğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamil oğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Oya katılmayanlar] 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
(Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

MUŞ 
İsmail İİhan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naım Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
C A SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
j Muhsin Batur 

Kâzım Kangal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alp an 
Fethi Çclikbaş 
Nihat Erim 
Bahriye Üçok 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yıh Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak ^ ^ 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sımay 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Ktıraağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanli 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 166 

K&bnl edenler : 106 
Reddedenler : 6Q 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 18 
Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülcz 
Ahieddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özcetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Daîokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Ha tun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özclolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoglıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaoamanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haklan Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 
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URFA 

Hasan Oral 

YAN 

Feri d Melen' 

A D A N A 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON K A R A H t S A R 
Mustafa Çelik 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

A Y D I N 
Halil Gornl 

B A L I K E S İ R 
Nejat Sarlıcalı 

B U R D U R 
Ekrem K a b a y 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadet t in E lmas 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Vehbi E r sü 
Sezai 0 :Kan (İ.) 
Fah r i Özdilek 
M. Şükran özkaya 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 

I CUMHURBAŞKANIN- J 
t CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R I 

Zeyyat Baykara 
Hüsamet t in Çelebi 
Özer Derbil 

[Reddedenler] 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhattiıı Cizreüoğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi u n s a l 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kıheoğlu 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğhı 
Mehmet Feyya t 
F ik re t Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

K A R S 
Sırr ı A t a l a r 
Muzaffer Şamiloğlu 

K A Y S E R İ 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Ha İM özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fak ih Özlen 

MALATYA 
Ilamcli Özer 

MANİSA 
Doğan Barnteuoglu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

S NİĞDE 
I Abdullah Emre îleri 
| ORDU 
I Şevket Koksal 
j RÎZE 
I Talâ t Doğan 

SAKARYA 
I Hasan Fehmi Güneş 

[Oya katılmayanlar] 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r gen el i 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca ' 

MUŞ 
İsmail ÎJIUUJ 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 

SİNOP 
Nâzım İn ebeyi i 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (t.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

Sait Naei E rg in 
Sadi İrmak 
Sebahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 

S İVAS 
Adil Al tay 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
^bdulgani Dcmirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıîıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiiei 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin B a t u r 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpaıı 

Fe th i Celikbaş 

Niha t Er im 

Bahr iye Üçok 
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Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Isanuııu tasarısına verüen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çedebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan! Kapanlı 
Yiğit Kökler 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

Üy« sayısı 
Oy Tei'enlıer 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 
[Kabul edenler] 

Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa YaLçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

184 
145 
85 
6Q 

39 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlıı 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

8 Hilmi Soydan 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergene! i 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

AFYON KARAHİSAR 

Mustafa Çelik 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzını înebeyli 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin! Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

İbrahim Öztürk 

Cengizhan Yorulmaz 
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ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
S el âh a 11 i n C i z r el i o ğl u 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğ'lu 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (İ.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

j ESKİŞEHİR 
I Hikmet Savaş 
j GAZİANTEP 
I Salih Tanyeri 
j GİRESUN 
I Ali Cüceoğlu 
[ HAKKÂRİ 
| Naci Cidal 
| HATAY 
[ Kemal Kılıçoğlu 
j İÇEL 
\ Lûtfi Bilgen 
f İSTANBUL 
l Solmaz Belül 
I Fevzi Hakkı Esatoğlu 
| Mehmet Feyyat 
g Fikret Gündoğan 
l Besim Üstünel 
| İZMİR 
| Nazif Çağatay 
j KARS 
İ Sırrı Atalay 
| Muzaffer Şamiloğlu 
S KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 

l KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

\ KOCAELİ 
\ Abduilah Köseoğiu 
\ KONYA 
i Erdoğan Bakkalbaşı 
i- Fakih Özlen 
\ MALATYA 
: Hamdi özer 
\ • MANİSA 
! Doğan Barutçuoğlu 
!' MARDİN 
: Mehmet Ali Arıkan 
l MUĞLA 
i Fevzi Özer 
•; NİĞDE 

Abdullah Emre İleri 
\ ORDU 
j, Şevket Koksal 
\ RİZE 
: Talât Doğan 

SAKARYA 
: Hasan Fehmi Güneş 
\ SAMSUN 
1 Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Kahin ayanlar] 

BURSA 
Barla s Küntay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
~ KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğîu (B.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUŞ 
ismail ilhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

j SİİRT 
jj Süreyya Öner 
j SİVAS 
[ Âdil Altay 
I Hüseyin öztür'k 
| TEKİRDAĞ 
î Hayri Mumcuoğlu 
\ TOKAT 
\ Zihni Betil 
| TRABZON 
f Hasan Güven 
i TUNCELİ 
i Nainı Taşan 
\ URFA 
| Abdulgani Demirkol 
\ UŞAK 
\ Ahmet Tahtakılıç 
\ YOZGAT 
\ Veli Uyar 
\ ZONGULDAK 
L 

1 Mehmet Ali Pestilci 
[ CUMHURBAŞKANIN-
i CA SEÇİLEN ÜYELER 
| Selâhaddin Babüroğlu 

Muhsin Batur 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal 
(Bşk. V.) 

URFA 
Hasan Oral 

I Ahmet Demir Yüce 
jj ZONGULDAK 
I Tarık Remzi Baltan 
j (î. A.) 
I CUMHURBAŞKANIN
C A SEÇİLEN ÜYELER 
1 Cihat Alp an 
j Fethi Çelikbaş 
} Nihat Erim 
I Bahriye üçok 

»>••-<« 

— 178 



C. Senatosu B : 35 7 . 2 . 1976 O : 3 

Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe "kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınaııullah Çelebi 
Suphi Giirsoytra'k 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunç.kaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAILİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfref\rî 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çckinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Acık üyelikler : 
[Kabıtl edenler] 

184 
147 
87 
60 

37' 

Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kânıran inan 

BOLU 
Alâedclin Yılmaztürk 

BURSA 
İ, Sabrı Çağlayangili 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
f Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa YalçukJ 

DENIZLI 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

, ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
\ ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuıuakan 

MARDİN 
Sait Mehınıetoğkı 

MUĞLA 
Haldun Memteseoğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR I ANKARA 

Mustafa Çelik Uğur Alacakaptan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Belkir Sıtkı Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzını IneıbeyM 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Feridl Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin! Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naiim Talû 
Halil Tunç 

I Seri* Tüten-

Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
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ANTALYA I 
Reşat Oğuz j 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN j 
Hal i l Goral j 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı j 

BURDUR 
Ekrem Kabay | 

BURSA 
Şebib Kararnullaoğlu 

ÇANAKKALE 
I 

Imadet t in Elmas i 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca ı 
D İ Y A R B A K I R j 

Selâhat t in Cizrelioğlu ı 
ELÂZIĞ 1 

Hasan İldan 
E R Z İ N C A N 

Niyazi Unsal ! 
ERZURUM 

Hilmi Nalbantoğlı ı 
E S K İ Ş E H İ R 

Hikmet Savaş 

TABİÎ ÜYELER 
Yeli i) i E r s ü 
Sezai O'Kan (1.) 
F a h r i Özdilek 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (İ) 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 

BURSA 
Bari as Küntay 

G A Z İ A N T E P 1 
Salih. Tanyer i S 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu j 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal ] 

H A T A Y 
Kemal Kılıç oğlu j 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen | 

İSTANBUL 
Solmaz Belül I 
Fevzi Hakkı Esatoğkı j 
Mehmet Feyya t i 
F ik re t Gündoğai"! j 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

K A R S 
Sırr ı Atafey 
Muzaffer Şamiloğlu 

K A Y S E R İ 
Ziy?. Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

[Oya Katı: 

ERZURUM 
Sakıp I l a tunoğ lu 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip vrzdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 

| Mustafa Bozoklar 
I Mümin Kırlı 
1 Orhan Kor 

KOCAELİ j 
Abdullah Köseoğlu 

KONYrA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fa kili Özlen i 

MALATYA 
H a m d i Özer 

MANİSA j 
Doğan Barutçuoğlu I 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaaı 
(İ. A.) » 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevfket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

| SAMSUN 
• Ziya Gökalp Mülayim 

mayanlar] 

\ KARS 
] Yusuf Ziya Ayrım 
İ KASTAMONU 
| Mehmet. Çamlıca 

K I R K L A R E L İ 
Ali Al kan 

j KOCAELİ 
j LûtfJ Tokoğlu (B.) 
j KÜTAHYA 
| Ahmet Özmumeu 

3 MANİSA 
i 

l Oral Karaosımaîioğlıı 
l MUŞ 
ij İsmail İ lhan 
•i 

ij ORDU 
1 Selâlıattin Acar 

SİİRT 
Süreyya ö n e r 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Hüseyin ü z t ü r k 

TEKİRDAĞ 
H a y r ı Mıımcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naım Taşan 

U R F A 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Ve'li Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pesti lci 
C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

j SAMSUN 
Baıhri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
(1. Â) 
Ahmet Demir YTüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
öiihat Alpan 
Fe th i Çelikbaş 
Nihat E r im 

j Bahr iye Üeok 

»>e-<( 
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Hacettepe Üniversitesi 1976 yüı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zerem 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhafl Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlaya ngil 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 150 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 6Q 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 34 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

jj EDİRNE 
\ Mehmet Nafiz Ergeneli 
İ ELÂZIĞ 
| M. Cahit Dalokay 
I ERZURUM 
? Lûtfi Doğan 

Sakıp Hatunoğlıı 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GİRESUN 

Hayrettin Erkmen 
GÜMÜŞHANE 

Ömer Naci Bozkurt 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arrburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

l Mümin Kırlı 
i 
i Orhan Kor 
\) 
İ Necip Mirkelâmoğlu 
l KARS 
* Yusuf Ziya Ayrım 
jj KASTAMONU 
'? Ahmet Nussret Tuna 
jj KAYSERİ 
l İbrahim Kirazoğlu 
i Sami Turan 
î KIRKLARELİ 
I Ali Alfaan 
l KOCAELİ 
• Lûtfi Tokoğlu 
s KONYA 
:: Osman Nuri Canpolat 
l Fevzi Halıcı 
\ Mehmet Varışlı 
\ KÜTAHYA 
\ Osman Albaynak 
\ Ahmet Özmumeu 
j MALATYA 
l Nurettin Akyurt 
S MANİSA 
[i Oral Karaosmanoğlu 
T-

i A. Orhan Süersan 
l Ruhi Tuna kan 
| KAHRAMAN MARAŞ 
I Adnan Karajküçük 
I Hilmi Soydan 
\ MARDİN 
l Sait Mehmetoğln 

MUĞLA 
•Haldun Memteşeoğlu 

NİĞDE 
Ersim Özkan 

jj ORDU 
ş| Selâhattin Acar 
[ Belkir Sıtıkı Bayikal 
jj SAKARYA 
| Osman Salihoğlu 
I SAMSUN 
I Şaban Demirdağ 
\ Refet Rendeci 
î SİNOP 
1 Nâzım İnebeyld 
! TEKİRDAĞ 
S Orhan Öztrak 
| TOKAT 
i 
| Cevdiet Aykan 
I TRABZON 
£ Ahmet İhsan Birincioğlu 
i 
jj Ahmet Cemil Kara 

URFA 
I Hasan Oral 

VAN 
g Ferid Melen 
i YOZGAT 
l Süleyman E. Ergin 
j ZONGULDAK 
1 Tarık Tîemzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin' Çetebi 
Özer Derbil 
Sadi Irmak 
Sabahattin ÖzbeK 
Naiım Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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[ Reddedenler j 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğıız 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamuîlaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

- DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizreîioğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ata'klı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphî Karaman (1. A.) 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (f.) 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

I ÎÇEL 

I Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

I 
1 Solmaz Beliil 
| Fevzi Hakkı Esatoğlu 
i Mehmet Feyyat 
i Fikret Gündoğan 
I Besim Üstünel 
| İZMİR 
| Nazif Çağatay 

* KAR S f Sırrı Atalay 

I Muzaffer Şamiloğlu 
| KAYSERİ 
i Ziya Müezzinoğlu 
| KIRŞEHİR 
i Halil özrnen 
İ KOCAELİ 
i Abdullah Köseoğlu 
\ KONYA 
s Erdoğan Bakkalbaşı 
\ Fakih özlen 
\ MALATYA 
\ Hamdi Özer 
\ MANİSA 
[ Doğan Barutçuoğlu 

l MARDİN 
l Mehmet Ali Arıkan 
j MUĞLA 
I Fevzi Özer 
! 

NİĞDE 
P . 
S Abdullah Emre ileri 
j ORDU 
ı Şevket Köfesal 
I 

RİZE 
1 Talât Doğan 

f SAKARYA 
r Hasan Fehmi Güneş 

[Oya Katilinayanlar] 

Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ÇORUM 
Safa. Yalçuk 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

I HATAY 
ü Mustafa Deliveli 
| İSTANBUL 
İ Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
İ Mehmet Camlıca 
î MUŞ 
i İamail İlhan 
İ NEVŞEHİR 
ı 
| İ. Şevki Atasağun 
j SAMSUN 
l Bahri Cömert 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nainı Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
| Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E Voli Uyar 

j ZONGULDAK 
3 Mehmet Ali Pestildi 
İ CUMHURBAŞKANIN-
[ CA SECÎLEN ÜYELER 
1 Selâhaddin Babüroğh 
: Muhsin Batur 

SİVAS 
| Nurettin Ertürk 
I {l) 

\ Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
| CUMHURBAŞKANİ N-
| CA SEÇİLEN ÜYELER 

I Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Bahriye üç ok 

» > • • « 
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İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 yıh Bütçe kanums tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy Yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

i 84 
15Q 
90 
6Q 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhaıi Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettiıı Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Asi an oğlu 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâieddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Oağlayangi] 

[ Şeref Kayalar 
l Barlas Küntay 
I ÇANAKKALE 
| İsmail Kutluk 
) ÇANKIRI 
• Gürhan Titrek 
\ ÇORUM 
\ M. Şevket Öz çetin 
\ DENİZLİ 
\ Baha Akşit 
I DİYARBAKIR 
" Sabahattin Savcı 
\ EDİRNE 
l Mehmet Nafiz Ergeneli 
l ELÂZIĞ 
l M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıhuran 
Ali Oğuz 
Ahmelt Vefa Poyra? 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

| Mümin Kırlı 
l Orhan Kor 
\ Necip Mirkelâmoğlu 
\ KAHRAMAN MARAŞ 
% Adnan Karalküçük 
j Hilmi Soydan 
| KAR3 
İ Yusuf Ziya Ayrım 
I KASTAMONU 
1 Ahmet Nusret Tuna 
tj KAYSERİ 
1 İbrahim Kirazoğlu 
: Sami Turan 
l KIRKLARELİ 
t Ali Alkan 

KOCAELİ 
İ Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
i; Osman NuriCanpolat 
l Fevzi Halıcı 
I Mehmet Varışlı 
I KÜTAHYA 
1. Osman Albaynak 
:; Ahmet özınumeu 
l MALATYA 
\ Nurettin Akyurt 

\ MANİSA 
\ Oral Karaosmanoğlu 
l A. Orhan Süersan 
l Ruhi Tunakan 
! MARDİN 
\ Sait! M'ehımetoğlu 

l MUĞLA 
l Haldun Meaıteşeoğlu 
jj NİĞDE 
l Ergim Özkan 

I ORDU 
I Selâhattin Acar 
| Bekir Sıtkı Baykal 
j SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

jj SİNOP 
I Nâzım İn ebeyi i 

TEKİRDAĞ 
| Orhan Öztrak 
| TOKAT 
| Cevdet Ay kan 
\ TRABZON 
i] Ahmet İhsan Birincioğlu 
| Ahmet Cemil Kara 

İ URFA 
j Hasan Oral 
j VAN 
İ Ferid Melen 
S YOZGAT 
jj E. Süleyman Ergin 

İ ZONGULDAK 
l Tarık Remzi Baltan 
I Ahmet Demir Yüce 
| CUMHURBAŞKANIN-
jj CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin' Çelebi 
Özer Derbil 

p Sadi Irmak 
! Sabahattin Özbek 

Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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[B.eddedenlerj 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BURDUR. 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İm a d ettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi G-ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karahan (İ. A.) 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

DİYARBAKIR 
Selâlhattin Oizrelioğlu 

ELAZİĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
ITil mi Nalbantoğ] u 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğiu 

HAKKÂRİ: 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İ Ç E L 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

İ Fikret Gündoğan 
| Besim IJstünel' 

İZMİR 
| Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

| Fakih Özlen 
I MALATYA 
\ Hamdi Özer 
l MANİSA 
« 
\ Doğan Barutçuoğlu 
I MARDİN 
l Mehmet Ali Arıkan 
1 MUĞLA 
ü 
l Fevzi Özer 
j NİĞDE 
i Abdullah Emre İleri 
l ORDU 
| Şevtket Koksal 
I ' RİZE 
| Talât Doğan 
\ SAKARYA 
l Hasan Fehmi Güneş [Oya katılmayanlar] 

SezaiO'Kan(İ.) 
Fahri Öz dilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâbattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ÇORUM 

Safa Yalcuk 

\ GAZİANTEP 
\ İbrahim Tevfik Kutlar 
I HATAY 
l Mustafa Deliveli 
i İSTANBUL 
l Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
! KASTAMONU 
! Mehmet Camlıca 
l MUŞ 

Isımail İlhan 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağn-n 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
\ Süreyya öner 

SİVAS 
i Adil Altay 

Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

| Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
İ Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UEFA 
Abdulgâni Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mefomet Ali Feâtilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

İ SAMSUN 
jj Babri Cömert 
| SİVAS 

Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpaıı 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Bahriye Üçok 

»•-« 
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Çukurova Üniversitesi 1976 yıh Bütçe kanamı tasansına verilen oylann sonucu 

(Kabui edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 166 

Ivajbal edenler : 107 
Reddedenler : 59 

Çekinse rl er : — 
Oya katılmayanlar : 18 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeııncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tnnçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

J AYDIN 
I Ali Celâlettin Coşkun 
I İskender Cenap Ege 
I BALIKESİR 

Raif Eriş 
| İ. Sıtkı Yırcah 
j BİLECİK 
1 Mehmet Orhan Tuğrul 
j BİNGÖL 
I Mehmet Bilgin 
S BİTLİS 
| Kâmran İnan 
! BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan.gil 

| Şeref Kayalar 
a Badas Küntay 
j ÇANAKKALE 
S İsmail Kutluk 
j ÇANKIRI 
f Gürhan Titrek 
I ÇORUM 
| M. Şevket Öz çetin 
3 Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp HatuTioğlu 

f* ESKİŞEHİR 
l Ömer Ucuzal 
| GAZİANTEP 
; İbrahim Tevfik Kutlar 
| GİRESUN 
l Hayrettin Erkmen 
I GÜMÜŞHANE 
ı: .. 
İ Ömer Naci Bozkurt 
I HATAY 
jj Mustafa Deliveli 
İ İSPARTA 
f Mustafa Gülcügil 
; İÇEL 
i Talip Özdolay 
l İSTANBUL 
{ Erdoğan Adalı 
; Tekin Arıburun 
I Ali Oğuz 
i Ahmet Vefa Poyraz 
İ İZMİR 
\ Beliğ Beler 
l Mustafa Bozoklar 
I Mümin Kırlı 
| Orhan Kor 
l Necip Mirkelâmoğlu 
I KAHRAMAN MARAŞ 
I Adnan Karajküçük 
l Hilmi Soydan 
İ KARS 
| Yusuf Ziya. Ayrım 
Ü 

I KASTAMONU 
[ Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
1 Sami Turan 
j KIRKLARELİ 
s Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Osman NuriCanpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
1 Nur ettim Akyurt 
I MANİSA 
l Oral Karaoamanoğlu 
I A. Orhan Süersan 
| Ruhi Ttumkan 
1 MARDİN 
I Sait Mchımetoğlu 
j MUĞLA 
l Haldun Menteşeoğlu 
I MUŞ 
| İsmail İlhan 
I NEVŞEHİR 
I i. Şevki Atasağun 
| NİĞDE 
\ Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneheyli 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
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TOKAT 
Cevdet Aykaıı 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oı-al 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
Reeai Kocaman 

AYDTN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

B u RSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Iınadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmace 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (1.) 
Fahri üz dilek 
Ahmet Yıldız 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

YAN 
Ferid WMen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

I CUMHURBAŞKANIN-
[ CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zcyyat Baykara 
Özer Derbil 
Sait Naci Ersin 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

I GİRESUN 
| Ali. Cüeeoğhı 
I HAKKÂRİ 
I Naci Cidal 

I HATAY 
G Kemal Kılıç oğlu 
1 ÎCEL 
İ . "* 
* im t fi Bilgen 
l İSTANBUL 
s 

f; Solmaz Belüt 
l Fevzi Hakkı Esatoğhı 
1 Mehmet Feyyat 
i 
I Fikret Gündoğan 
t B^sim Üstünel 
S İZMİR 
û 

İ Nazif Çağatay 

I KARS 
1 Sırrı Atalay 
I Muzaffer Şamiloğlu 
l KAYSERİ 
i Ziya Müezzinoğlu 
\ KIRŞEHİR 
I, Hali? Özmert 
| KOCAELİ 
l Abdullah Köseoğlu 
| KONYA 
% Erdoğan Bakkalbaşı 
İ Fakih Özlen 
j MALATYA 
l Ha m di özer 
| MANİSA 
l Doğan Barutçuoğ'hı 
\ MARDİN 
i Mehmet Ali Arık an 
i MUĞLA 
l Fevzi Özer 

NİĞDE 
) Abdullah Emre İleri 
\ ORDU 
l Şevket Koksal 

RİZE 
^ Talât Doğan 
l SAKARYA 
[ Hasan Fehmi Güneş 

[Oya katılmayanlar] 

I İSTANBUL 
| Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
I KASTAMONU 
f Mehmet Çamlıca 
I KAYSERİ 
I İbrahim Kirazoğlu 
l SAMSUN 
i 

l Bahri Cömert 

| SİVAS 
l Âdil Altay 
l Nurettin Ertürk (İ.) 
I Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

Ş ZONGULDAK 
I 
l Tarık Remzi Baltan 
i (t A) 

Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 

| Halil Time 
I Şerif Tüten 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

\ YOZGAT 
| Veli Uyar 
j ZONGULDAK 
I Meshmet Ali Pestüci 
t CUMHURBAŞKANIN-
I CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Selâhaddin Babüroğiu 
1 Muhsin Batnr 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alp an 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 

I Bahri-ve Üeok 
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Diyarbakır Üniversitesi 1976 yıis Bütçe kanuna tasansiîia verilen oylanıı sonucu 

(Kabul edfilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 168 

Kalbul edenler : 108 
Reddedenler : 6Q 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 16 

Açık üyelikler : —• 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılınaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLE 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

I GAZİANTEP 
I İbrahim Tevfik Kutlar 
Îİ GİRESUN 
l Hayrettin Erkmen 
\ GÜMÜŞHANE 
l Ömer Naci Bozkurt 
I İSPARTA 
|; Mustafa Gülcügil 
j İÇEL 
ji Talip özdolay 
I İSTANBUL 
l M. Erdoğan Adalı 
i M. Telkin Arıburun 
l Ali Oğuz 
İ Ahmet Vefa Poyraz 

;; İZMİR 
l Beliğ Beler 
i Mustafa Bozoklar 
l Mümin Kırlı 
{ Orhan Kor 

Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAS 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

| Fevzi Halıcı 
I Mehmet Varisli 
I 

KÜTAHYA 
| Osman Albayrak 
I Ahmet Özmunıcu 
I MALATYA 
İ Nurettin Akyurt 
j MANİSA 
l Oral Karaosmanoğlu 
I A. Orhan Süersan 
I Ruhi Tunakan 
\ MARDİN 
l Sait Mehmetoğlu 

I MUĞLA 
İ Haldun Menteşeoğhı 

I NEVŞEHİR 
jj I. Şevki Atasağun 
j NİĞDE 
1 Ergun Özkan 
t! 

1 ORDU 
I Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

| SAMSUN 
| Şaban Demirdağ 

Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzını İneheyli 

TEKİRDAĞ 
S Orhan Öztrak 

! TOKAT 
1 Cevdet Aykan 
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TRABZON 
Ahmet thsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YAN 
Feri d Melen 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAITİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN; 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Inıadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

l CUMHURBAŞKANIN-
İ CA SEÇİLEN ÜYELER 

ZONGULDAK 

Tarık Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

s Zeyyat Baykara 
i 
I Hüsamettin Çelebi 
jj Özer Derbil 

| Sait Naci Ergin 

[Redde deyiler] 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM! 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fiknet Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

jl Muzaffer Şamiloğlu 
jj KAYSERİ 
1 Ziya Müezzinoğlu 
jj KIRŞEHİR 
p Halil Özmen 
İ KOCAELİ 

Abdullah Köseoğİu 
KONYA 

Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

I MALATYA 
I Hamdı Özer 
ş MANİSA 
; Doğan Barutçuoğlu 
I MARDİN 
[ Mehmet Ali Arıkan 
l; MUĞLA 
i Fevzi Özer 
\ NÎ&DE 
i? Abdullah Emre İleri 
: ORDU 
ı Şevket Koksal 
l ' RİZE 
i Talât Doğan 
[ SAKARYA 
\ Hasan Fehmi Güneş 
l SAMSUN 
; Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya katıhmyanlar] 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

I MUŞ 
1 İsmail İlhan 
I SAMSUN 
| Bahri Cömert 
j SİYAS 
| Nurettin Ertürk (İ.) 
| Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Namı Talû 
Halil Tunç. 
Şerif Tüten 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİYAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
s Hayri Mumcuoğlu 
I TOKAT 
1 Zihni Betil 

j TRABZON 
| Hasan Güven 

TUNCELİ 
| Naim Taşan 
I URFA 
I Abdulgani Demirkol 

I UŞAK 
f Ahmet Tahtakıhç 

İ YOZGAT 
| Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

OMıat Alp an 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Bahriye Üçok 

»•»«« 
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Cumhuriyet ÜnİTersitesi 1976 yslı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Itefet Aıksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sup/hi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi. Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin -Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul e r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎvSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasını Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlett'in Coşkun 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 168 

Kabul edenler : 1Q8 
Reddedenler : 60 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 16 
Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğiu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatufıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueıızal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelamoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan ' 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lütfü Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet üzmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağuru 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

l Beıkir Sıtkı Baytknl 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refct Rendeci 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 
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19 Mayıs Üniversitesi 1976 Yıh Bütçe kanunu. tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 101 

Reddedenler : 60 

Çekinserler : — 

Oya ka t ı lmayanla r : 23 

Acık üyel ikler : — 

[KabıCl edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Suphi Gürsoytrat 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Üzgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Vldımet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettiıı Pakcr 

AYDIN 
M Celâletcin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

i BALIKESİR 
i Hikmet Aslan oğlu 
I Raif Eriş 
j İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
îj Mehmet Orhan Tuğrul 
| BİNGÖL 
| Mehmet Bilgin 
j BİTLİS 
I Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al â e d d in Yi İm a zt ü r k 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 

| Şeref Kayalar 
i Barîas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

1 GAZİANTEP 
i İbrahim Tevf ik Kutlar 
j GİRESUN 
İ Hayrettin Erkmen 
| GÜMÜŞHANE 
1 Ömer Naci Bozkuıt 
l HATAY 
s Mustafa Deliveli 
l İSPARTA 
f Mustafa Gülcügil 
I İÇEL 
i Talip Özdolay 
\ İSTANBUL 
h M. Erdoğan Adalı 
5 Tekin Ariburun 
\ Ali Oğuz 
' Ahmet Vefa Poyraz 
İ İZMİR 
; Beliğ Beler 
-: Mustafa Bozoklar 
l Mümin Kırlı 
I Orhan Kor 
ij Neeip Mirkelâmoğlu 

t KAHRAMAN MARAŞ 
| Adnan Karalküeük 
i Hilmi Soydan 
\ KARS 
| Yusuf Ziya Ayrım 
1 KASTAMONU 
I Ahmet Nusret Tuna 

jj KAYSERİ 
\ İbrahim Kirazoğlu 
| Sami Turan 
jj KIRKLARELİ 
\ Ali Alkan 
l KOCAELİ 
l Lûtıi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Kalıcı 
Mehmet Varışlı 

i KÜTAHYA 
I Ahmet Özmumcu 
! MALATYA 
i Nurettinı Akyurt 

MANİSA 
I Oral Karaosmanoğlu 
I A. Orhan Süersan 
\ Ruhi Tunakan 
I MARDİN 
f Sait Mehmet oğlu 
1 MUĞLA 
I Haldun Mentesşeoğhı 

j NEVŞEHİR 
I İ. Şevki Atasağuıı 
İ NİĞDE 
\ Ergun Özkan 
\ ORDU 
\ Selâhattin Acar 

\ SAKARYA 
| Osman Salihoğlu 
I SAMSUN 
\ Şaban Denıirdağ 
I Refet Rendeci 
İ SİNOP 
I Nâzını İnebeyli 

î TEKİRDAĞ 
[ Orhan Öztrak 
| TOKAT 
I Cevdet Aykan 

TRABZON 
a Ahmet İhsan Birincioğlu 
I Ahmet Cemil Kara 
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URFA 

Hasan Oral 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İz.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP l 
Salih Tanyeri | 

GİRESUN I 
Ali Cüceoğlu \; 

HAKKÂRİ l 
Naci Cidal | 

.HATAY I 
Kemal Kılıçoğhı j 

İÇEL \ 
Lûtfi Bilgen f, 

i 
İSTANBUL | 

I Solmaz Belül | 
| Fevzi Hakkı Esatoğlu | 
i Mehmet Feyyat 
i Fikret Gündoğan 
1 Besim Üstünel 

[Reddedenler] 

| KARS 
l Sırrı Atalay 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

f Muzaffer Şamiloğlıı 
l KAYSERİ 
İ Ziya Müezzinoğlu 
i KIRŞEHİR 
l Halil Özmen 
\ KOCAELİ 
r Abdullah Köseoğlu 
j KONYA 
i; Erdoğan Bakkalbaşı 
[ Fakih Özlen 
İj MALATYA 
| Hamdi Özer 
I MANİSA 
l Doğan Barutçuoğlu 
I MARDİN 
p Mehmet Ali Arıkan 
I MUĞLA 
I Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

j ORDU 
| Şevket Koksal 
İ RİZE 
| Talât Doğan 

SAKARYA 
1 Hasan Fehmi Güneş 

[Oya Katılmayanlar] 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAMSUN 
| Bahri Cömert 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Naim Talû 

f SAMSUN 
I Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
1 Süreyya Öner 
I SİVAS 
j Âdil Altay 
I Hüseyin Öztürk 
| . TEKİRDAĞ 
f Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
t Zihni Beti! 
| TRABZON 
1 Hasan Güven 
I TUNCELİ 
ı Naim Taşan 

I 
1 ITRFA 
| Abdulgani Demirkol 
I UŞAK 
I Ahmet Tahtakılıç 
l YOZGAT 
I Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile i 
CUMHURBAŞKANIN-

İCA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

| SİVAS 
| Nurettin Ertür'k 
I (i.) 
i| Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
\ CUMHURBAŞKANIN-
1 CA SEÇİLEN ÜYELER 
| Cihat Alp an 
i| Hüsamettin Çelebi 
l Fethi Celikhas 

üzer Dersini 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

E Sadi Irmak 
t Sabahattin Özbek 
j Halil Tunç 
i Şerif Tüten 
l Bahriye Üç ok 
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Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabu l edilmişt ir . ) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 162 

K a b u l edenler : 1Q2 
Reddedenler : 6Q 

Çekinserler : 
Oyo katılmayanlar : 22 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğıu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünal di 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zerem 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderüoğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eri^ 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Giüez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet .Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hattın-oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
; Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Alunet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 

| Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaoamanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun JVIanteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevid Atasağun 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sı tiki Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birineloğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Erjnn 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

ADANA 
Hayrı Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAHİSAR. 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

CUMHURBAŞKANIN- I Özer Derbil 
CA SEÇİLEN ÜYELER Sait Naci Ergin 

Zeyyat Baykara I S a d * I r m a k 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sınrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre îleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Oya katil mayanlar] 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

MALATYA 
Nurettin Akvurt 

MUŞ 
İsmail İlhan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

Bahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaktlıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

VAN 
Ferid Melen 
(B.) 
CUMHURB AŞK ANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp.an 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Bahriye üeok 

» © « 
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Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe ka unu tasarısının açık oylama sonuca 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâlıattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karajtğaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan .Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Aîi Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 163 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 6Q 

Çckinscrlcr : — 
Oya katılmayanlar : 21 

Açık üyelikler : —• 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlar, Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gih'han Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öze/etin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

— l î 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburuu 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı. 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusu-et Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

)5 — 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğl'U 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergim Özkan 

ORDU 
Selâhattiıı Acar 
Belkir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
B. Süleyman Ergin 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltam 
Ahmet Demir Yüce 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAIIÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergim Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Rcsat Oğuz 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Seîûlıattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

IZMIR 
Necip Mirkelâmoğlu 

CA SEÇİLEN ÜYELER Sait Naci Ergin 

Zeyyat Baykara Sadi Irmak 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal-

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğiu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakki Esatoğiıı 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstüne! 

İZMİR 

Nazif Çağatay 

[Oya katılmayanlar] 

KAHRAMAN MARAS 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

MALATYA 
Nurettin. Akyurt 

KARS 
Sim. A kalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA' 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ı tan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emro İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

MUŞ 
İsmail İlhan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

Safeaİrâttin Özbek 
Namı Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİYAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öziüı*k 

TEKİSDAĞ 
Hayri Musnsuoğlü 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan. 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet TahJakıkç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDx\K 
Mehmet Ali Pestiîci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin B'atur 

VAN 
Ferid Melen 
(B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikba§ 
Nihat Erim 
Bahriye Üço'k 
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Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 59 

Çekinserler : —̂  
Oya (katılmayanlar : 25 

Acık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELEll 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAIHSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karay iğ it 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderîioğlu 
Turhan Kapardı-
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kanaran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılma-ztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP | 
İbrahim Tevfik Kutlar i 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tc|kin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

• Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Tıuran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman NuriCanpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Yarışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
O rai Karao&manoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentevşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağıuı 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Seluhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

ADANA 
Hayrı Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâltattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İlclan 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (t.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

UEFA 
Hasarı Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kıîıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz RelüJ 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

| Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya' Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal' 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Bay kara 
Nakn Talû 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
Ve'li Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
CUMHURBAŞKANIN- j 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiıhat Alpan 
Hüsamettin Çelebi I 

Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç, 
Şerif Tüten 
Bahriye Üço'k 
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Orman Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçekanunu tasansına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğ>lıı 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Ali Celâlettm Coşkun 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 60 

Gekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 23 

Arık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlıı 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Melımet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özeetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelamoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Caııpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyıırt 

MANİSA 
Oral Kar&osmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mettıtcşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağiiiii 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet îhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 
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VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Sülevman Ergin 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğiu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem. 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İma elettin Elmas 

DENİZLİ 
H üs evi n Atmaca 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ZONGULDAK 

Tank Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
:CA SEÇİLEN ÜYELER 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrclioğlu 

ELÂZECr 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğîu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçıtoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

J RİZE 

I Talât Doğan 
SAKARYA 

[ Hasan Fehmi Güneş 

[Oya Kutuma yanlar] 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KASTAMONU 
3, le hm e t. Ç aim 1 ıc a 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TRABZON 
I Ahmet Cemil Kara 

Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
N-aim Talû 
Halil Tunç 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

•UEFA 
Abdıügani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakihç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHUEBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğîu 
Muhsin Batur 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelibbaş 
Nihat Erim 
Şerif Tüten 
Bahriye üçok 

»^©«< 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 161 
Kabul edenler : 101 

Reddedenler : 60 
Çekinserler : — 

Oya 'katı'lm'ayanılar : 23 
Acık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet S un ay 
Haydar Tunçkanat 
Muza f fer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünal di 
ADTYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevl 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl et tin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğl u 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket'Özoetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliydi 

TSPARTA 
]\[ustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Telkin Arıburım 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa. Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Alıni'et Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Aîkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tcykoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Caupolat 
Fevzi Halıcı 
Menımct Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 

MANİSA 
O rai iv a. r a o sı n a n o ğ 1 u 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Hal dun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İ sim a il İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergurt Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtikı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 
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TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Avkan 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİİ ÜYELER 
Refe.t Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (I.) 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Selâhattiıı Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıeoğhı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Oağatav 

KARS 
Sıır.rı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıeıı 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

İNLARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Oya Katılmayanlar] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamılıea 

SAMSUN 
Ba.hri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oishat Alp an 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derfoil 

Kâzım Kangal (Bşk. V.) 1 Sait Naci Ergin 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Ziya Oökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ . 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CU M HUR BASK ANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Nai<m Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahrive ÜY-ok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1976 Cumartesi 

Saat : 9,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




