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1. __ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku-
ruldr, : 

1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
si kabul, edildi. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı bütçe ka

nunu tasarılarının maddeleri kabul edilerek, 
tümlerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

Köy işleri Bakanlığı ve 
Orman Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yık Bütçe Ka
nunu tasarısının maddeleri kabul edilerek, tü
münün açık oya sunulacağı bildirildi. 

27 Şubat 1972 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 23,00'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Vahit Bozath Enver Akova 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), M. Şevket Boğan (ıKayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum. 

II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) (1) 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
olunacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi üzerinde grupları ve şahısları adına görü
şecek sayın milletvekillerini arz ediyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Avni Ka-
vurmacıoğlu, Millî Güven Partisi Grubu adına 
Sayın ihsan Kabadayı, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Mehmet Arslantürk, Be-
mokratik Parti Grubu adına Sayın İlhan Egemen 
Barendelioğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekille
ri : Kemal Ataman, Hasan Tosyalı, Tevfik Koral-
tan, Ekrem Kangal, Hüseyin Yenipmar, Mev-
lüt Ocakcıoğlu, Hüseyin Abbas, Şemsettin Sön
mez, Mehmet Aslan, Hüseyin Balan, Mehmet 
Türkmenoğlu söz almış bulunmaktadırlar. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kavurma-
cıoğlu, buyurun. 

A. P. GRUBU ABINA H. AVNİ KAVUR-
MACIOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, muhte
rem millet vekilleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Adalet Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz ederken, saygılar sunarım. 

(1) 10 S. Sayılı lasmayazı 16 .2 . 1972 ta
rihli 40 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Tarih boyunca kahramanlık destanları yara
tan ve dünya milletlerine örnek olan bir mil
letin vârisi olan bizleri; şu günlerde en fazla 
meşgul eden olay, bir kısım gençlerin kanun 
dışı eylemleridir. Milletimizi parçalayıp yok 
etmek isteyen tarihî düşmanlarımızın, komü
nistlerin hain emellerine alet olmaları, hepimi
zi üzmektedir. Elbette miktar itibariyle bunlar 
çok azdır. Fakat organize faaliyetleri, Bevlet 
kuvvetlerini fazla miktarda meşgul etmektedir. 
Büyük çoğunluğu kanun ve nizamlara saygılı 
olan gençlerimiz, bunlara iştirak etmemesine 
rağmen, asil milletimiz büyük bir endişe ile bu 
işlerin, biran önce hallini, sabırsızlıkla bekle
mektedir. Adalet Partisi olarak biz, gençleri
mizi kanun ve nizamlara saygılı, vatan ve mil
let sevgisiyle dolu, atalarmdan kendilerine bı
rakılacak olan eserlere, eserler katacak güçte 
ve şahsiyette birer genç olarak yetişmesini gö • 
nülden arzulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son senelerde dünya milletlerinde olduğu 

gibj, bizde de sokak hareketlerinde gençlerin 
faz a miktarda yer aldığı görülmüştür. Bu ev
len lerin sebepleri nelerdir? Bunun altmda ya
tan hain emeller nelerdir?. Neden bir kısım bu 
gerçler bu hale getirilmiştir? Bunu anlama-
yaı. ve öğrenmeyen artık kimse kalmamıştır. 

Nüfusumuzun 15 milyonu, 12 - 24 yaşları 
arasındaki gençlerdir. Artan bir gençlik potan
siyeli mevcuttur. Bu potansiyelin iyi kanalize 
edilmesi lâzımdır. 

Bunun tespitinde, her şeyden önce, hür ve 
demokratik nizama inanmış, insan haklarma 
dayalı Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türk Bev-
letinin bekası ve yükselmesi felsefesi düstur 
olarak alınmalıdır. 
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Gençlik bunalımlarında yatan meseleler, I 
psikolojik ve sosyo - ekonomiktir. Fakat bun
ları istismara kalkanların çoğu, ideolojik gaye
lere hizmet edenlerdir. Aslında, bünyemizde 
meydana gelen rahatsızlığı iyi teşhis eltmek lâ
zımdır. 

Genç, aile ocağında gerekli millî ve manevî 
terbiyeyi almazsa, ve ondan sonra gelen okul 
ve cemiyette gerçek kişiliğini bulmadan; za
man - zaman estirilen bu hain düşüncelere alet 
olup, neticede bir gün Güvenlik Kuvvetlerinin 
kurşunlarnıa hedef olmaktadır. 

Burada suçlu olan, yalnız o değildir. Onun 
bu hale gelmesinde rolü olan ana, baba, hoca, 
profesör ve bir kısım basın ve yayın organla
rıdır. 

Bugün, Devlet tarafından komünist eşkiya 
olarak ilân edilen gençlerin çoğunun ailevî du
rumu tetkik edildiği zaman, sosyo - ekonomik 
eşitsizlikten ziyade başka sebeplerden dolayı 
bunalım içinde bulundukları görülmektedir. 
Bugünün Türkiyesinde her türlü sosyal imkân
lara saihibolanlarm da komünist militanlara alet 
oldukları görülmektedir. O halde, bu patlama 
ve bunalımların nedenlerinin gayet dikkatli 
tesbiti gerekmektedir. Zamanında evlâtlarını 
ikaz etmeyip, bilâkis onları teşvik eden ana ve 
babalar; evlatlarının cesetleri başında ağla
yacakları yerde, onları bu hale getirenlerin 
yakasına yapışmalıdırlar. 

Bütün siyasî partiler, anayasal kuruluşlar 
ve müesseseler, gençleri kötülüğe sevk edici tu
tum ve davranışlardan şiddetle sakınmaları lâ
zımdır. istikbâlin yöneticilerini, millî hislerle 
dolu, kanun ve nizamlara saygılı birer genç ola
rak yetiştirmek, hepimizin birinci vazifesidir. 

Uzun zamandan beri bir kısım Devlet kuru
luşlarına sızan komünistler, 1961 Anayasasının 
boşluklarından azamî derecede istifade ederek, 
Memlekette nizamlara karşı gelen anarşist bir 
grubun meydana gelmesine yardım etmişlerdir. 

Hızla kalkınmaya çalışan memleketimizde, 
estirilen az gelişmişlik sloganı altında, komü
nisti; emellerinin tahakkuku için büyük gayret 
sarfedelenler, bugün memlekette az da olsa bu 
görüşe iştirak eden bir ortam yaratmışlardır. 

Anayasa ve kanunların kendilerine tanıdığı 
hakların arkasına sığman bu kimselerin, artık 
akıllarını başlarına toplamaları ve aslî vazife- j 

lerini bilerek çalışmaları zamnı gelmiş ve hattâ 
geçmektedir. Bugün susmuş gibi görünen bu 
kimseler, herşeyden önce şunu bilmelidir ki, 
bu asil millet hiçbir zaman size alet olmaya
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünün dünyası, hızla artan teknolojik 

değişim ve sosyo - ekonomik sebepler dolayı-
sıyle aşamalar geçirmektedir. Birçok milletleri 
var veya yok eden bu değişimler, elbette mem
leketimizde tesirini göstermiştir. Devamlı ve 
sinsi olarak milletimizin örf, adet ve an'aneleri 
dejenere edilmek istenmektedir. Hain propa
gandalarını gençlik üzerine teksif ederek, onu, 
maziine, tarihine ve maneviyatına düşman et
mek için herşey yapılmaktadır. Beynelmilel 
komünizm teşkilâtı, tesirini her geçen gün artır
maktadır. Türk Milletini silâh gücü ile harpte 
mağlûbedemeyenler, kahpece fikir gücüyle 
mahkûm etmeye çalışmaktadırlar. 

işte: Bu nedenler dolayısıyle, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan kuruluşla
rı büyük Vatanî vazifeler beklemektedir. 

Boş zamanlan değerlendirme Genel Müdür
lüğü : 

Nüfusumuzun yarısını okul içi ve okul dışı 
gençliği teşkil etmektedir. Bunların okul ve iş 
saatleri dışındaki boş zamanlarını iyi bir şekil
de değerlendirmek için, ilmî esaslara dayalı, 
planlı bir çalışmaya girmek lâzımdır, ileri Ba
tı ülkelerinde gençlik meselesi deyince ilk ele 
alman husus, gençliğin ve hattâ milletin boş 
zamanlarını değerlendirmektir. Bu işin kısa 
zamanda vatan sathına yayılması için, Devle
tin bütün imkânlarını seferber etmek lâzım
dır. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek 
için yapılan Gençlik Kültür Merkezi, kamp ve 
işletmelerin daha faydalı olabilmesini temin 
edecek gerekli kanun ve yönetmeliklerin hızla 
hazırlanmasını istiyoruz. 

Hergün artan gençlik potansiyelinin, okul 
ve iş saatleri dışında, Memleket kalkınması le
hinde kullanılmasının bütün yolları ilmî olarak 
tespit edilmelidir. Bu genel müdürlüğün öğre
tici ve idareci kadrosunun milliyetçilik yönün
den tesbitinde azamî titizlik gösterilmelidir. Bu 
müesseselerde yetişen gençlik liderlerinde Ata
türkçülük ve milliyetçilik bir ülkü olmalıdır. 

Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Genel Mü
dürlüğü : 

— 514 — 
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Anayasamızın emrettiği sosyal Devlet anla
yışına uygun olarak kurulan ve tahsil çağındaki 
gençlerimize kredi ve burs yoluyle fırsat eşit
liği sağlayan bir kuruluştur. 1972 yılında veri
lecek kredi ve bursların artışlarını memnuni
yetle karşılamaktayız. Yalnız, bugünün şartla
rına göre verilen bursları az bulmaktayız. Burs
ların asgarî 500 liraya çıkarılmasını uygun bul
maktayız. 

Yatak adedinin, planın öngördüğü miktarın 
2 000 fazlasıyle 22 000'i bulmasını, takdirle kar
şılıyoruz. 

Yüksek tahsil öğrenci yurtlarının idaresinde 
çok dikkatli hareket etmek lâzımdır. Yurt yö
neticilerinin milliyetçi ve otoriter kimseler ol
masına dikkat edilmelidir. 

6 Ekim Akdeniz Olimpiyatları için yapılan 
inciraltı tesislerini, hem yurt ve hem de boş za
manları değerlendirmede gençlerimiz için ya
pılmış çok kıymetli bir eser olarak kabul edi
yoruz. 

Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarından, 
bu hususta son ve en önemli ricamız şudur: Üni
versite yurtlarını her türlü fikir cereyanların
dan arınmış bir eğitim yuvası haline gelmesinin 
biran önce teminidir. Bu hususta, Adalet Par
tisi olarak her türlü yardıma hazırız. 

Eğitim Genel Müdürlüğü : 
Yeni bir kuruluş olan bu Genel Müdürlüğün 

vazifesi, tahsil gençliğine, Silâhlı Kuvvetlere 
ve spor kulüplerine, ilmî esaslara dayanarak, 
modern spor anlayışına vakıf beden eğitimi 
öğretmeni, antrenör, monitör ve spor idareci
leri yetiştirmektir. Bunun için evvelâ, ilmî spor 
politikasının tesbiti gerekir. 

Halen, 7 000 adet beden eğitimi öğretmeni
ne ihtiyaç olmasına rağmen, faal olarak çalışan 
826 öğretmen mevcuttur. Aradaki bu farkı ka
patmak için, Maarif Vekâletiyle beraber hızlı 
bir çalışmaya girmek gerekmektedir. Anadolu'
nun muhtelif yerlerinde açılacak olan spor aka
demilerinin biran önce bitirilmeleri gerekmekte
dir. 

Mevcut beden eğitimi öğretmenlerinin daha 
verimli olabilmeleri için; sık - sık tekamül kurs
ları açılmalı ve sporla ileri memleketlere gön
derilerek verimlerinin artırılması sağlanmalıdır. 

Artan ihtiyaçları karşılamak için planlanan 
Anadolu Hisar Spor Akademisinin biran önce 
bitirilmesini temenni ederiz. 

izcilik Genel Müdürlüğü : 
Gençlerimizin, şahsiyetli, dürüst karakterli, 

kanun ve nizamlara saygılı, başkalarına iyilik 
düşünen, milletim ve yurdunu seven birer in
san olarak yetişmesinde büyük tesiri olan bir 
kuruluştur. Aryıca, yurt içi ve yurt dışı gezi
lerle gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine 
büyük katkıda bulunulmalıdır. 

İzcilik mevzuunda komşu devletlere naza
ran çok gerilerdeyiz. Yunanistan'da 10 çocuktan 
biri, İsrail'de 19 çocuktan biri izci olduğu hal
de, bizde 150 çocuktan ancak biri izci olmakta
dır. 

Eylül ayında Türkiye'de yapılacak olan Av
rupa izcilik kongresinin en iyi şekilde organi
ze edilmesini temenni ederiz. 

Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Mü
dürlüğü : 

Birçok ilim adamı ve eğitimciler, gencin 
fikrî eğitiminin bedenî ve fizikî eğitimle bera
ber ele alınmasının şart olduğunu kabul etmiş
lerdir. Bu mevzua Devletimizin önemle eğilme
sini ve bir organizasyona geçilmesini takdirle 
karşılıyoruz. Bundan sonra yapılacak spor te
sislerinin, okul içi ve okul dışı gençlerin be
den eğitimine elverişli şekilde planlaması için 
gerekli Bakanlık ve mahallî kuruluşlarla or
ganize bir faaliyet göstermenizi rica ederiz. 

Yapılan spor sahalarının amatör spor branş
larında, gençliğin büyük bir kısmının istifa
desini temin edecek hale getirilmesi lâzım
dır. Ayrıca, ucuz ve fakat geniş halk kitlesine 
hitabeden spor sahalarının yurt çapında planla
masını temenni ederiz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 
1938 yılında kurulan ve ferdin fizik ve mo

ral kabiliyetlerinin memleket hayrına gelişme
sini temin edecek olan, her türlü spor faaliyet
lerini organize eden bir kuruluştur. Her yaşta 
vatandaşa spor sevgisini aşılamak, başlıca gö
revidir. Bünyesindeki 21 federasyonla her 
türlü sportif çalışmaları organize eder. Bu fede
rasyonlarda vazife gören şahısların ve idareci
lerin, ilgili branşlarda gerekli ilerlemeyi sağ
layacak ehliyette kimseler olması, sayam arzu
muzdur. 
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6 Ekimde izmir'de yapılan Akdeniz Olim-
piyatlarındaki başanlı organizasyona teşekkür 
ederiz. 

Son yıllarda güreş sporunda görülen gerile
meler, hepimizi üzmektedir. Âcil tedbirlerinizi 
bekliyoruz. Muhtelif branşlardaki zaman, za
man görülen basanların devamlı olmasını te
min edici çalışmalarınızı yürekten talebederiz. 

Ata sporu olan ok ve cirit sahasında müs
pet neticeleri bekliyoruz. 

Devletlerarası karşılaşmalardaki görülen ba
şarısızlığı izale edici âcil tedbirleri ve kanun 
tasarılarını istiyoruz. 

1938 yılında yapılan ve bugünün koşullan-
na göre eskimiş olan Beden Terbiyesi Teşkilât 
Kanununun biran önce Meclislere şevki gerek
mektedir. 

Profesyonel spor faaliyetlerinin Memleketi
mizdeki bugünkü tatbikti, gençlik üzerinde 
menfî tesir icra etmektedir. Bu konunun Tür
kiye'nin şartlarına göre düzenlenmesi gerekli
dir. Memleketimizin her tarafında kurulan fut
bol kulüplerinin diğer spor dallarında da faali
yet gösteren birer spor okulu haline getirilmesi 
lâzımdır. 

ıSayın Bakan ve Bakanlığın değerli mensup-
lan; gayesi gençlik ve spor işlerini organize 
etmek olan Bakanlığınızın, yeni bir kuruluş ol
ması dolayısiyle iyi bir kadro kurmanız gerek
lidir. Kuracağınız kadro bilgili, tecrübeli, ka
rarlı, otoriter ve milliyetçi bir kadro olmalıdır. 
Topa vuran ayak, küreği çeken koldan önce, 
mühim olan, bunları hareket ettiren beyindir. 
Onun iyi eğitilmesi için çok dikkatli ve titiz ha
reket etmelisiniz, 

Bu kısır ve dar bütçeye rağmen, büyük va
zifeler sizleri beklemektedir, imanlı ve bilgili 
kadro ile birçok işleri halletmeniz mümkündür. 

Hedef, kanun ve nizamlara saygılı, milletini 
ve vatanını seven, hür ve demokratik nizama 
inanmış tarihiyle iftihar eden milliyetçi genç
lik ve sporcu yetiştirmektir. Bu yolda Adalet 
Partisi olarak her türlü yardıma hazırız . 

1972 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe
sinin, milletimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını 
diler Yüce Meclisin muhterem üyelerini Ada
let Partisi Grubu adına saygiyle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka-
vurmacıoğlu. 

Söz, M. G. P. Grubu adına Sayın Kaba
dayıdadır. 

Buyurunuz Sayın Kabadayı. 
M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA

DAYI (Konya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; 

M. G. P. Grubu adına Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz et
meye çalışacağım. 

içinde bulunduğumuz çağ, her yönüyle sü
ratle gelişen, oluşan ve hassaten teknolojide 
muazzam ilerlemeler kaydeden bir çağdır. 

Bunun yanında da; nüfus kesafetinin muaz
zam dalgalanmalar göstermesi; eğitimde, eko
nomide, sosyal ve kültürel yaşantılarda yeni ye
ni sorunlar getirmektedir. 

Bu hızlı gelişim; toplum düzenin, sosyo - eko
nomik şartlara, fikir ve görüşlere, günlük iş ha
yatına büyük etkiler ika etmiştir. 

Bu değişikliğin tesir ve etkileri, daha çok 
bu ortamı değerlendirme yargısına hazırlıklı ol
mayan, okuyan ve iş hayatına yeni atılan genç 
kuşaklarda görülmüştür. 

Bu nedenler; gençlerle yetişkinler arasında 
sosyal, kültürel ve sosyo -ekonomik yaşantı ba
kımından görüş ayrılıkları doğurarak kuşaklar 
arasında maalesef geniş boşluklar meydana ge
tirmiştir. 

Bunların çözümü ve kuşakların bağlantısı 
mcak ve ancak gelişme ve yetişme çağında olan 
bu gençlere, gerek çağının ve gerekse yarınla
rın sorunlarını olumlu değerlendirmelerine ve 
bu konularda büyük yardımları olacak iyi ye
tişmiş, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmen-
^rine, rehber ve liderlere, maddî ve manevî 
desteği, beraberliği sağlayacak sosyal, kültürel, 
"portif amaçlı tesislere ve faaliyetlere ihtiyaç 
göstermektedir. 

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

Bu bakımdan her kademedeki okullarımız
da öğrenim yapan çocuk ve gençlerimizde ge
rekli fikir eğitimi yanında, fizikî ve ruhî geliş
melere önem verilmesi ve yetiştirilmesi, bunla
rın tüm olarak ele alınması zorunluğu vardır. 

Son yıllarda bilhassa teknolojide büyük iler
lemeler yaparak gelişmesini sağlamış olan mem-
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leketlerde, toplumun sosyal yapısındaki deği
şikliğin genç kuşaklardaki etkisi büyük bir so
run olarak bütün çıplaklığiyle kendini göster
miş bulunmaktadır. 

Örneğin; 1967 ve 1968'de Fransa'da başla
yan öğrenci hareketleri; 

Amerika, Japonya, Almanya, italya'ya da 
sıçramış ve bu memleketlerde büyük üzüntü ve 
ıstırap kaynağı olmuştur. 

Bu gibi hareketler gelişmekte olan memle
ketlerde vukubularak aşamalar göstermiş, üzün
tü ile beyan edelim ki, memleketimizde çok feci 
ve ıstırap dolu tablolar çizegelmiştir. 

Bütün dünya milletleri için mutlak halli ge
reken gençlik sorunları Türkiye'miz için de en 
önemli millî dâvalarımızdan biri haline geldiği 
halde, maalesef ciddî alâkadan yıllarca mahrum 
kalmıştır. 

Ülke nüfusumuzun yansına yakınını, okul 
içi ve okul dışı genç kuşaklar teşkil etmektedir. 
Bu genç kuşakların bunalımlarını gidermeye, 
boş zamanlarını zararlı faaliyetlerden önlemeye, 
gençlerimizi yapıcı ve bilgili millî kalkınmaya 
ve çağdaş uygarlığa katkısı olan, çalışkan, sağ
lık durumu çok iyi, millî duygulara sahip kim
seler olarak yetiştirmeye mecburuz artık, 

Bu hizmetleri sağlamak amacıyle Türkiye'
mizde 4 Kasım 1969 da Gençlik ve Spor Bakan
lığı kurulmuştur. 

Bu bakanlık yukarda arz ettiğimiz sorunları 
halletmekle beraber : 

Türk sporunu geliştirmek, gençlerimize fır
sat eşitliği içinde eğitim, sosyal refah, sağlık, 
çalışma, eğlenme ve dinlenme imkânlarını temin 
etmek anagörevleri arasında bulunmaktadır. 
Bakanlık ayrıca gençliğin, çoğunun bulunduğu 
okulları yöneten Milî Eğitim Bakanlığı ve di
ğer devlet ve özel kuruluşlarla işbirliği yapa
rak, sportif ve kültürel çalışmaları organize 
etmek görevlerinin başında gelmektedir. 

Bu bakanlık yukarda arz ettiğimiz hizmetle
rini 6 genel müdürlükle yürütmektedir. 

Bunlar arasında; Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü en eskisi olup, 1938'de kurulmuştur. 
1960 yılma kadar Başbakanlığa bağlı olan bu 
Genel Müdürlük, Gençlik ve ıSpor Bakanlığının 
kurulmasiyle 1969 yılında bu bakanlığa devre
dilmiştir. Bu genel müdürlük ve diğerleri genç
lik sorunları ile ilgili görevlerini yıldan yıla ar

tan bir tempo içerisinde yürütmektedirler. 
Ancak ödenek yetersizliği ve teşkilât kanu

nunun henüz çıkarılmamış olması gençlik özle
mi içinde milletimizi arzuladığımız limite götü-
rememiş bulunmaktadır. 

Genel müdürlükler içerisinde, geçirdiğimiz 
çok ciddî eylem ve bunalımlar nedeniyle Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü üze
rinde durmayı M. G. P. Grubu olarak faydalı 
görmekteyiz. 

Bu Genel Müdürlük 1961 yılında 351 sayılı 
Kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz özel hukuk 
hükümlerine göre yönetilen bir genel müdür
lüktür. 

Maliye, Gençlik ve ıSpor bakanlıklarîyle 
Yüksek Denetleme Kurulunun teftiş ve mura
kabesine tabidir. 

Kurumun kuruluş amaç? da, Atatürk'ümü
zün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğine 
yüksek öğrenimlerinde kolay, huzurlu ve ve
rimli çalışma imkânları hazırlamaktır. 

Kurum bu amaçlarını gerçekleştirmek için 
iki anabölümde faaliyet göstermektedir : 

Birincisi; öğrenimde yeter başarılı ve fakat 
ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine kre
di vermek. 

İkincisi; yurtlar yaptırmak ve bu yurtların 
yönetim ve işletmesini sağlamak suretiyle yük
sek öğrenim gençliğine sosyal ve kültürel geliş
melerinde yardımcı olmaktır. 

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

Medreselerin yüksek öğrenim bölümleri de 
imparatorluğun istanbul, Bursa ve Edirne gibi 
büyük şehirlerinde toplanmış idi. 

Bu devrede öğrenimini ailesinin oturduğu 
yerler dışında yapanlar, bir külliye olarak ku
rulan vakıf ve hayır müesseselerinde, yani med
rese, cami, kütüphane, imaret, hamam, sebil ve 
saire gibi yerlerde gerekli imkânları bulurlardı. 

Bu kurumlardan, cami ve medrese eğitim ve 
öğretim medrese hücreleri barınma, imaretler, 
iaşe, kütüphaneler de mütalâa hizmetlerini kar
şılıyorlardı. 

Medreselerin bu tarz öğretim ve eğitim şek
li Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. 

Şu kadar ki, Tanzimat Devrinde Batı kültü-
I rünü veren Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye, Darül-
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muallimin, mühendishaneler, Mekteb-i Küttap 
gibi yüksek öğrenim kurumları devlete eleman 
hazırlayan müesseseler olarak yatılı okul hüvi
yetiyle açılmış, pek az öğrencinin de gündüzlü 
devamına imkân sağlanmıştı. 

Türk eğitim tarihinde 3 Mart 1924 yılının 
çok önemli bir yeri vardır. Bu tarihte 430 sayılı 
Kanun yürürlüğe girerek fonksiyonunu çoktan 
tamamlamış olan medreseler kapatılmak sure
tiyle lâyik prensiplere dayalı eğitim ve öğretim 
birlik ve bütünlüğünün sağlanması temin edil
miştir. 

Böylece yatılı öğrenim kurumları hizmet 
fonksiyonlarını ifaya devam ederken, diğer yan
dan da yeniden açılan ve Batı kültürü veren 
okullarda gündüzlü öğrenci sayısı da süratle 
artmakta idi. 

Bu öğrencilerden ailesinin oturduğu yerler 
dışında yüksek öğrenim yapanların ilk barınak 
yeri yine vakıf şartlarının bir gereği olan med
rese odaları olmuştur. 

Ecdadımız (kusura bakmasınlar bugünkü 
zenginlerin pek çoğumda olduğu gibi) nekes 
değildi. Hayır işlerinde ve âmme hizmetlerinde 
Hakanı, Sultanı, Kumandanı, Veziri ve o zama
nın zenginleri âmme hizmeti yapmakta yarışa 
girerlerdi. 

Vaktiyle Avusturya'lı bir müsteşrikin dediği 
gibi; Selçuklu Devletinin hudutlanndan içeri 
girdiğiniz andan itibaren her istikamete giden 
yolları, sebilleri, kervansarayları, imaretleri 
vardı. Bunlar hâyrî niyetlerle kurulmuş, varis
lere mal bırakmaktansa, onlara kavga vasıtası 
bırakmaktansa arkalarında hayır müesseseleri 
bırakmak suretiyle milletlerin ebedî olmasının, 
hayrın en büyük kazanç olduğunu bilen kimse
lerdi. 

Ne olur, biz Türk Milleti olarak âtisi mazi
de olan millet olarak kökümüze dönerek bütün 
zenginler bu mevzuda aodadımızın yaptığı se
ferberliğe girerlerse »gençliğin barınmada, iaşe
de, ibatedeki ihtiyaçlarının pek çoğunun orta
dan kalkacağına inanıyoruz. Millî Güven Par
tisi Grubu olarak tarihimizin sayfalarından bu 
özetleri vermeyi faydalı görmekteyiz. 

İşte öğrenci yurtlarının temeli geçmişteki 
bu medrese hücrelerine dayanmaktadır. 1949 
yılma kadar bilhassa İstanbul'daki yurtlar bazı 
maddî yeteneklerle devam edegelmiş bu arada 

yüksek öğrenim müesseselerini 1949 yılma ka
dar bilhassa İstanbul'daki yurtlar bazı maddî 
desteklerle devam edegelmiş, bu arada yüksek 
öğrenim müesseseleri İstanbul ve Ankara'da 
toplanmış olduğundan, mevcut yurtların yeter
sizliği sebebiyle de dernekler, il özel idareleri, 
belediyeler , ticarî amaçlarla da birçok özel ki
şiler tarafından yüksek öğrenim öğrenci yurt
ları açılmış idi. 

1946'da çok partili hayata girişimizden son
radır ki, 5375 sayılı Kanun ile yurt ve aşevleri 
konusu Millî Eğitim Bakanlığının yönetimine 
tevdi edilmiştir. 

5661 sayılı Kanunla da özel ve tüzel kişilere 
ait yurtların denetim ve kontrolü keza adıgeçen 
Bakanlığa verilmiştir. 

1949 - 1961 döneminde bütün Türkiye'de 
854 kız, 4 328 erkek olmak üzere ceman 5 182 
yüksek öğrenim öğrencisini barındırmak müm
kün olabilmiştir. Halbuki bu dönemde yüksek 
öğrenim öğrencilerinin süratle artması nedeniy
le, barmdınlmaları büyük bir sorun haline gel
mişti. 

Öğrencilerin pek çoğu kira odalarında, otel 
köşelerinde, han odalarında, izbe misüllü ka
ranlık ve rutubetli yerlerde barınmakta idi. Bu 
yüzdendir ki, o yıllardaki gençliğin bir kısmı 
öğrenimini terk etmeye, bir kısmı da hastalık 
ve sefaletle kucaklaşmaya mecbur olmuştu. 

Bu zaruri ve sosyal ihtiyaçları karşılamak 
üzere 27 Mayıs ihtilâlinden sonra yüksek öğre
nim gençliğimizin barınma ve kredi sorunlarını 
çözmek amacıyle 1961 yılında 351 sayılı Ka
nunla Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kurum, bu kanuna göre kuruluşunu 1.3.1962 
tarihinde fiilen tamamlayarak 10 yıl içinde de
ğerli hizmetler görmüştür. 

1961 - 1962 yılında 7 351 müracaat eden öğ
renciden 1 700 öğrenciye kredi verilirken 1071 -
1972 yılında da müracaat eden 11 000 öğrenci
den 2 750 sine kredi verilir hale gelmiştir. 

Bu 10 yıl süre içerisinde kuruma 88 796 öğ
renci müracaat etmiş olup, halen kredi alan 
öğrenci sayısı 22 002'ye yükselmiştir. 

Hali hazırda kurumdan fiilen kredi alan öğ
renci sayısı 7 850, yeniden kredi tahsis edile
cek öğrenci sayısı 2 750 ve 1972 yılında kredi 
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alacak öğrenci sayısı da 9 051 olacaktır. 
1971 yılı sonuna kadar 19 252 öğrenciye ku

rumca kredi olarak verilecek meblâğ 160 mil
yon 503 bin Türk lirasıdır. Yalnız 1972 malî yı
lında verilecek kredi miktarı ise 30 milyon 500 
ton Türk lirası olacaktır. 

Geçmiş 10 yıl süre içinde kurum tarafından 
inşa ettirilen ve saJtınalınarak donatılıp hizmete 
açılan 13 yurt binası ve tesisleri için 111 milyon 
149 bin Türk lirası sarf edilmiş ve 8 740 yeni 
yatak kapasitesi yaratılmıştır. 

Ayrıca kurum tarafından devir alınarak hiz
mete açılan yurtların yatak kapasitesi 3 187; 
inşaatı devam edip İkinci Beş Yıllık Plan döne
mi sonunda hizmete girecek yatak kapasitesi 
de 5 2O0'dür. 

Böylece ikinci Beş Yıllık Plan dönemi so
nunda yurtların yatak kapasitesi planda öngö
rülen yatak kapasitesinin fevkine yani 22 bin 
867'ye ulaşacaktır. 

Kurum tarafından halen idare edilen ve iş
letilen 9 ilde 26 öğrenci yurdu bulunmakta
dır. 

Program uygulamasında maalesef 351 sayılı 
Kanunun 27 ve 28 nci maddeleriyle öngörülen 
biçimde gerçekleştirilememiştir. 

Bu durum, mezkûr kanunun 35 nci madde
sinde yıllık tahsis miktarını etkilemiş ve döner 
sermayenin teşekkülünü geciktirmiştir. 

Bunun dışında, kanunda öngörülen ve de
vamlılık arz eden gelir kaynakları kurumun 
amacını gerçekleştirmesinde yetersiz kalmıştır. 

Adı geçen kanunun 22 nci maddesine göre 
kurumca yaptırılarak donatılan, işletilmek üze
re üniversitelere devri gereken yurtları; her 
hak talebinde arslan olan, fakat hizmete geldi
ği zaman çok kere çekinen, durgun kalan üni
versitelerimiz, almaktan uzak kaldıkları içindir 
ki, kurumun durumu güçleşmekte, hizmet yö
nünden birçok aksaklıklar doğmaktadır. 

En büyük millî derdimiz sadece yurtlarda 
değildir. Bunun yanısıra Türkiye'de müteahhit
lik kanunu süratle değiştirilmelidir. Aynı iha
le kanunu kalırsa, kalkınmadaki aksaklıklar da
ha da çok artacak, plan hedeflerine varamaya
caktır. Bu kötü kanun taitbikatı maalesef Yurt
lar ve Krediler Müdürlüğünde de illetini gös
termiş, yurtların plan hedeflerine göre gerçek
leştirilmesine engel teşkil etmiştir. Bunun da 

biran evvel halledilmesi gerektiğine Millî Gü
ven Partisi olarak inanmış bulunmaktayız. 

Böylece on yıllık bir uygulama sonunda 351 
sayılı Kanunun bir kısım maddelerinin değişti
rilmesi mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. 

Kurum, âmme hizmeti görmesi dolayıısıyle 
yüksek öğrenim gençliğine maliyetinin altında 
barınma, bir kısım yurtlarda da beslenme im
kânı sağladığından ve faizsiz kredi verdiğin
den, kaynak yaratma ve tasarruf sağlama im
kânlarından mahrum bulunmaktadır. 

Kurumun 1972 yılında yapacağı işletme gi
derleri, öğretim kredisi ödemeleriyle yatırım 
harcamalarının toplamı 170 milyon 500 bin Türk 
lirasıdır. 

1972 malî yılma devredilecek nakit ile, Dev
let bütçesine konulan ödenek dışındaki gelirle
rin ve öğrenim kredi borçlarından tahsil edile
cek miktarın toplamının 63 milyon 500 bin 
Türk lirası olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde bile 
1972 yılında 107 milyon nakit açığı olacağı he
saplanmaktadır. 

Her yıl Devlet bütçesinden verilmesi öngö
rülen 40 milyon lira temin edilse büe nakit 
açığının 67 milyon liradan aşağı olmayacağı 
gerçeği ortadadır. 

Gelirlerin tahmin edilenden daha az gerçek
leşmesi veya tahsilatın gecikmesi halinde bu 
durum daha da ağırlaşacaktır. 

Kurum bu hizmetlerinin yanında izmir böl
gesinde de değerli ve yeni bir tesis açmıştır. O 
da, İzmir beleidiyesinden 2 milyon liraya satm-
aldığı, 51 bin metrekare arsa üzerine inşa edil
miş olan on bloklu ve her türlü ihtiyacı karşı
layacak Atatürk öğrenci Sitesidir. Bu tesis 13 
ay gibi kısa bir süre içinde bitirilmiştir. Bu ba
şarılı hizmetlerinden dolayı da kurumu grupu-
muz adına takdir ve tebrik ediyoruz. 

Bu tesis gençlerin pek çoğunun yaz ayla
rında dinlenme ve deniz ihtiyaçlarını karşılamış 
olacaktır. 

Bu izahlarımızdan sonra, yüksek öğrenim 
yurtlarındaki kısa bir süre evvel geçirmiş oldu
ğumuz anarşik olayların acılarının unutulma
masını Millî Güven Partisi olarak bir kere daha 
hatırlatmak, yüksek öğrenim yurtlarındaki mil
lî itibarı zedeleyen tortuları silmeye, yeni ve 
güçlü bir psikolojik ortam yaratmaya mecbur 
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olduğumuzu önemle belirtmek isteriz. 
Geçmişteki acı eylemlerde üniversite ve yurt

larımız büyük hasarlar gördü; kanlar aktı, ya
ralar aldı, silâhlı çatışmalar oldu ve birçok 
suçlar işlendi. Bunun sonunda, üniversitelerimiz 
ve yurtlarımız birçok organlarıyle işleyemez ve 
hizmet göremez hale geldi. 

Gerek üniversitelerimizin ve gerekse yurtla
rımızın duvarlarının içi ve dışı Mao'nun, Çe Gu-
evera'nm, Kastro'nun resimleri fikirleriyle ade
ta ilân tahtası haline geldi. Yer yer kızıl bay
raklar çekildi. 

Bu arada, polisle ve silâhlı kuvvetlerle on 
saate varan muharebelerin yapıldığı da, unuta
mayacağımız hâtıralar arasında çizgisini ve 
canlılığını muhafaza eden kötü olaylardır. 

Çatı araları ve bodrumlar molotof kokteyli 
imalâthaneleri ve sahalar da bir kısım gerillacı
ların ve komandoların eğitim alanı haline geldi. 

Kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâki
miyeti kurulmak istendi. Atatürk'e ve Atatürk
çülüğe saldırıldı; panosu kırıldı, küfürler edil
di. Anarşi bütün memleketi kapladı. Vatan bu 
eylemlerde var olma veya yok olmanın eşiğine 
kadar getirildi. 

Yakın geçmişteki ibret dolu bu tablodan 
artık tekmil müessese ve yetkililer ibaret der
si almalıyız. 

Politikanın hangi türlüsü olursa olsun, 
doktrinlerin hangi türlüsü olursa olsun, artık 
okullara yurtlara sokulmaması mecburiyetini 
hepimiz, tekmil yetkili organlar; siyasîler, ba
sın, parlamenterler kabul etmeye mecburuz. 
Hiçbir parti, benim üniversitede, filan yurtta 
kuvvetli örgütüm var diye öğünmesin. 

Bu türlü örgütler, bu türlü katı fikirleri 
sokmalar, ne kuranlara, ne kurduranlara ve 
ne de memlekete hayır getirmez. 

Camiye, mektebe, medreseye artık politika 
sokulmamalıdır. Bunlar, tıpkı askerliğin has
sas mevaddı gibi hassas mevaddandır. 

Nasıl ki, kapsülle, barutla fazla oynarsanız 
patlar,, zarar verir, mahfederse; bu aziz mües
seselerle, kışlayla, camiyle, mekteple fazla 
oynarsanız patlar; patlayana da patlata
na da hayır getirmez. 

BAŞKAN — Grubunuzun ikinci baklanı da 
kullanıyorsunuz değil mi? 

27 . 2 . 1972 O : 1 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kul
lanıyorum efendim. 

Bunlara burun soktukça, fazla uğraştıkça 
içinden çıkılmaz millî felâketler doğmaktadır. 
Artık bu yüce varlıkları cüce maksatlarla hiç-
kimse, ne olur, memlekete millete acısın; istis
mar etmesinler. 

Bunlarla çok oynayan siyasî teşekküllerin 
birisi, üzüntüyle beyan edelim ki, kapandı; di
ğeri de «Güçlü örgütlerim vart» dedi. Dedi 
ama, çığımdan çıktı; bir kısım siyasî teşekkül
lerin kendileri bugün bu yüzden dertli ve muz-
dariptir. 

Bundan böyle tekmil partilere ibret dersi 
olmalı, gelecek kuşaklara örnek olmalı. Bu 
türlü müesseselere, güçlü girdim, kuvvetli gir
dim diye öğünmek değil, oturup ağlamalı ar
tık. Biz Millî Güven Partisi Grubu olarak 
bu inancın içindeyiz ve bunu da beş seneden 
beri dilimizin döndüğü kadar söylenen bir siya-
yası teşekkül olarak burada tekrar etmeyi, 
millet kürsüsünden millete duyurmayı faydalı 
görmekteyiz. 

Artık Türkiye'mizde başlamış olan ve inşal
lah son bulmuş olan doktrin savaşları kökü ile 
kazınmalı. 

Öğretim ve eğitimin her kademesinde millî 
olmaya» ta aile ocağından, ilkokuldan üniver
sitelerimize kadar birbirleriyle tutarlı bir eği
tim sistemi içinde Atatürkümüzün devrimlerini 
ve ülküsünü kavramış bir nesil yetiştirmeye 
mecbur olduğumuzu, Millî Güven Partisi ola
rak bu vesileyle tekrar hatırlatmayı borç bil
mekteyiz. 

Atatürk bizim en büyük dayanağımızdır. Bu 
dayanağı sağlam tutarak varlığımız temel ko
şulunu güçlendirmek hepimizin en aziz yurtse
verlik görevi olmalıdır. 

Atatürk, bizim varolmamız için, istikballere 
selâmetle gitmemiz için yeter de artar bile. 
Gençliğimizi Atatürkçü ruhta ne kadar yetiş-
tirirsek, eksiklerden hatalardan ne kadar uzak 
kılarsak, yarınki Türkiye'yi ve Türk milletini 
o kadar güçlü kurmuş oluruz, eksiksiz kurmuş 
oluruz. 

Gördük ve anladık ki, Atatürk'ten sapmak 
bu memleket için felâket olmaktadır. Böyle fe
lâketlere gitmemek için Atatürk'ü her birimiz, 
hep beraber, tekmil müesseselerimizde, müşte-
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rek fikir birliğinde savunmaya, onu anlamaya, 
onu gençliğimize anlatmaya mecbur olduğumu
zu duyurmak isteriz. 

Tarihin her devrinde milletlerin güçlü ola
rak kalabilmesi yalnız teknik ve sanatta güç
lü kaymasıyle mümkün değildir. Milletler bu 
aşamalara süratle giderken, muasır seviyede 
kendisini geri bırakmamak için tekmil ceht ve 
gayreti gösterirken örfte, âdette, inançta, ah
lâkta, tarih kökünü muhafaza etmeye hatta ka
lıbında, kıyafetinde dahi bunları korumaya 
mecburdur. 

İnsanlar ruhen yozlamadan cozlamadan ev
vel kalıpta kıyafette yozlarlar. Türk milleti ta
rihin en eski milleti olduğu kadar en efendi, en 
centilmen, en ciddî milletidir de.. Biz, gençliği
mizi kılıkta da kıyafette de, kendimize, ecdadı
mıza benzetmeye Atatürk'ün temiz ve centil
men giyinişlerinde bulundurmaya mecburuz. 

Şahsen çok üzüntülü bulunduğum bir mevzu. 
Miktarları az da olsa, Ortaçağ'da Horasan der
vişlerinin cübbesi gibi topuklara kadar sar
kan cüppe giymesi saçlarının omuzlara kadar 
inmesi, ye ye müziği ile ve çeneden Castro sa
kallı dolaşması, hangisinin kız, hangisinin deli
kanlı?.. Ayırdedilemez hale gelmesi, benim en 
büyük millî ıstırabım, en büyük derdim olarak 
içimde yanan sıkmtımdır. 

Ne olursunuz; miktarı azda olsa gençlerimi
zin bu türlüsünü mâna alemindeki ölçülerimiz
le, manevî değerler ve kılık kıyafet yönünden de 
bize benzetilmesinin zorunluğunu kabul ediniz. 
Bu gereği, Millî Güven Partisi olarak burada 
belirtiyoruz. 

Bakanlığın adı Gençlik ve Spor Bakanlığı
dır. Yapılan birçok sporların seyir sporu olmak
tan çıkarılmasını, sporun, bir kitle sporu haline 
getirilmesini, kısa tarihte futbolda Kayseri ve 
Kırıkkale olaylarında olduğu gibi yaşadığımız 
kanlı olayların olmamasını Millî Güven Partisi 
Grubu olarak temenni ediyoruz. 

Beden Terbiyesinin başına getirilen yeni, 
dinamik çekirdekten yetişmiş, ehliyetli Genel 
Müdürün bu dertlere son verici ve gençliğin, 
arz etmeye çalıştığım yapıda yetiştirilmesi yo
lunda gayretlerini bekliyoruz. 

Orta Anadolu'nun, içturizmde en gelişmiş 
yeri olan Konya'nın Kapalı Spor Salonu bin ki
şiliktir. Mevlâna ihtifalinde salon, sureti katî-

yede ihtiyacı karşılayamıyor. Salona, bin kişi 
yerine, sekiz, on bin kişi giriyor, cehennemi bir 
sıkıntı veriyor. 200 bini aşan nüfusu ile Konya'-
daki Kapalı Salonun ihtiyaca yetmediğini, bü
yütülmesi gereğini, bu yıl programına konulma
sının lüzumunu belirtirken; 

Bu yıl bütçesinin başta memlekete, sonra 
Bakanlığa hayırlı olmasını temenni eder, aziz 
arkadaşlarımı, Bakanlık mensuplarını hürmet 
ve sevgilerle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Arslantürk'te. Bu
yurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini C. H. P. 
Grubu adına eleştirmeye çalışacağım. 

Sayın üyeler, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm olarak genç

lik sorunlarına sahip çıkılması amacıyle kurul
muştur. Gençlik ve Spor Bakanlığının temel gö
revi, gelecek kuşakları moralce ve bedence iyi 
vatandaş olarak hazırlamak, vatandaşları sağ
lıklı kılacak alışkanlıklarla yetiştirmektir. Bu
nu başarabilmek için izlenecek politikanın amacı 
da, beden eğitimi ve sporu her yaşta bir zevk, bir 
mutluluk haline getirmektir. 

Hemen ifade etmek zorundayız ki, Gençlik 
ve Spor Bakanlığında bugüne kadar amacı yö
nünde ciddî ne bir hareket ve ne de bir gelişme 
görülmektedir. Bakanlık kurulduktan bu yana, 
köy ve kent gençliğinin ne temel sorunları üze
rinde durulmuş ve ne de bunların temel neden
leri tespit edilmiştir. Bakanlık, spor çalışmala
rını gençlerin ve yetişkinlerin dengeli fizik ve 
karakter yapısının oluşmasına yardım edecek 
"ekilde araştırılamamış; yaygın duruma getire
memiş; halka ve gençliğe bütün spor çalışmala
rından yararlanma olanağını sağlama yolunda 
ilk basamak niteliğinde olsun her hangi bir gi
rişimde de bulunamamıştır. Kaynakların bölge
ler, spor dalları ve hizmet grupları arasında 
dengeli dağılımı konularında hiçbir ilerleme 
kaydedememiştir. 

Spor kulüplerinin yaygın spor çalışmalarına 
önem vermelerini ve çok sayıda spor dallarına 
yöneltilerek, sosyal ve kültürel alanlarda da 
hizmet görmelerini gerçekleştirebilecek idarî 
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ve hukukî hiçbir tedbir alınmamıştır. Spor ça
lışmaları günlük hayatın bir parçası haline ge
tirilerek, çeşitli sosyal ve kültürel programlarla 
bir arada boş zamanların değerlendirilmesine 
yöneltilememiştir. Amatör spor kulüplerinin, 
profesyonel dallarındaki aşırı ve kâr amaçlı 
gelişmeleri önlenememiş, bu kulüplerin memle
kette yaygın spor çalışmalarının gelişmesine 
katkıda bulunacak biçimde yönetilmeleri sağla
namamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada, beden 
/eğitimi alanında iki sistem uygulanagelmekte-
dir. Birisi, Batı blokunu içeren ülkelerin uygula
dığı sistem; ötekisi, Doğu bloku sistemi. Her 
iki sistemde de, sporda iki amaç gözetilmekte
dir. Birinci amaç; bir milletin topyekûn beden 
eğitimi gücünü her yönü ile artırmak üzere, her 
yaştaki vatandaşa, beden eğitimi yapmak ve 
yaptırmak olanaklarını sağlamak; kısaca, «kitle 
sporu»; ikincisi, kitle sporu yapanlardan millî 
karşılaşmaların talebettiği performansta aday 
eleman bulmak ve milletlerarası yarışmalarda 
olumlu sonuçlar olmaktır. 

Günümüzde, ikinci amaç, milletlerarasında 
küçümsenemeyecek ölçüde propagandaya vesile 
olmaktadır. Her branştaki millî ekiplerin, millî 
karşılaşmalarda aldıkları sonuçlar kamuoyla
rında günlerce yankılar uyandırmaktadır. Bu 
spora Batı bloku, her branşta kurduklar özerk 
ünitelerle, Doğu bloku memleketleri ise Devlete 
bağlı ünitelerle yürütmektedirler . Her iki sis
temle bu sporda zirveye çıkılabildiği, elde et
tikleri sonuçlarla görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sporun yapılması, yayılması ve geliştirilmesi 

üç unsura; yöneticiye, öğreticiye , sportif tesis 
ve araçların sağlanmasına bağlıdır. 

Bizde <bu üç unsur, hem nicelik ve hem de 
nitelik yönünden yetersizdir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, spor çalışmalarının Türkiye 
çapında federasyonlar; bölgelerde ise ajanlık
lar vasıtasiyle yürütmektedir. 

»Dünyamın hiçbir ülkesinde bizdeki gibi fe
derasyon kuruluşlarına rastlamak pek mümkün 
değildir. Fahrî olarak yürütülen ve hiçbir so
rumluluğu bulunmayan federasyonlara, Devlet 
bütçesinden yeterince ayrılan ödeneklar hesap
sızca Iharcamr. Harcamaların hesabımı ne soran 
ve ne de veren vardır. Federasyonlar istedikleri | 

anda da görevi bırakıp giderler, sorumluluk 
ve yükümlülükleri de ayrılmakla son bulmuş 
olur. 

Artık, fahrî görevlilerle spor işlerinin yürü-
tülemeyeceğini anlamak zamanı gelmiştir. Fede
rasyonlar ister seçimle, ister atama ile olsun
lar, her halükârda, tam gün çalışmalıdırlar. 
Taşrada ise, bölge müdürleri valilerce atanmak
tadırlar. Bölge müdürlükleri de, Bakanlığa ve 
valiye bağlı, iki başlı, yetkisiz ve fahrî görevler
dir. 

'Sayın üyeler, 
«Sayıları 21'i bulan federasyonlardan birkaçı

na, kısaca değinmekle yetineceğiz. 

Memleketimizde yaygın hale gelen futbol 
yürekler acısıdır. Dünyanın futbolda en ileri 
milletleri arasında bulunan İngiltere, Fransa ve 
italya'da profesyonel futbol takım ısayısı 40 ci
varında ve deplasmana çıkacak takımın gidece
ği en uzak yer de, karayolu ile 4 sattir. Mem
leketimizde ise, profesyonel takım sayısı 108 dir. 
Sayı yönünden rekor kıran takımlarımız Ha
tay'dan Trabzon'a, Eskişehir'den Erzurum'a 
deplâsmana koşmakta ve günlerini yollarda ge
çirmektedirler. 

Eğitim vasıtası olduğu kabul edilen sporda, 
yakın ve komşu illerin futbol ekiplerinin bir 
grubda oynatılamaması çok hazindir. Futbol kar
şılaşmalarında sövüşmeler, dövüşmeler bir ya
na, ölüme kadar varan olaylar birbirini kovala
maktadır. 

Futbol Federasyonu, amatör spor çalışmala
rının geliştirilmesiyle ilgili hiçbir teşvik aracı 
üzerinde durmamaktadır. Federasyon, uğraşır 
göründüğü profesyonel işlerde de başarılı de
ğildir. 'Profesyonel takımı bulunan kulüpler, 
vatandaşlardan topladıkları paraları profesyo
nel sporculara dağıtmakta, binlerce lira trans
fer ücreti ödemektedirler. Bugün bu durumla-
fer ücreti ödemektedirler. Bugün bu durumlar
la ilgilenecek ve bir düzene koyacak makam yok
tur. Bölgelerin valisinden tutunuz da en küçük 
görevlisine kadar, bütün ilgililer sadece ken
di bölgesinin takımını tutmakta ve o bölgedeki 
diğer kulüpler dahi bir kenara itilmiş ve adeta 
unutulmuş bulunmaktadır. Bu durum, sporun 
geliştirici görevini ve temaşa zevkini ortadan 
kaldırmış, şehirler birbirine düşman hale gel-

| miş ve her şey iki puvana bağlanmıştır. Spor 
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işleri yanlızca profesyonel kulüplerle uğraşmak, 
futlbol gibi temaşa sporlarımı geliştirmekten 
ibaret olsaydı, herhalde bir bakanlık kurmak 
gerekmezdi. Yıllardır, yurdumuzun iklim koşul
ları gibzonünde tutularak, karşılaşmalar için 
ölü sezon, Ocak ve Şubat aylarına alınamamış
tır. 

Millî sporumuz güreş, son yıllarda bir geri
leme dönemine girmiştir. Sofya'da yapılan, son 
dünya serbest güreş şampiyonasında, Türk ta
kımının onuncu olması ve bir modayla dahi ala
maması, yurdumuzda olduğu kadar dünya gü
reş çevresinde de gerçekten şaşkınlık ve üzün
tü yaratmıştır. Bu yarışmalar nedeniyle FÎLA 
Başkanının «Dünya, güreşi Türklerden öğrendi... 
Türklerin o heybetli günlerini çok iyi hatırlıyo
rum. Mindere çıkınca sarsarlardı ortalığı. Fa
kat şimdi... Modern bir zihniyet ve modern 
bir çalışmanın olmaması bu sonucu doğurmuş
tur» şeklindeki sözleri acı fakat gerçektir. 

Atletizmde de durum aynıdır. Zagrep'te ya
pılan son Balkan oyunlarında da sonuncu olduk. 
Binicilik hariç veleybolda ve basketbolda da 
acıklı durumdayız. 

Sayın üyeler, 
Spor - Toto bir kuruluş olarak güzel başla

mış, fakat yanlış yönetim yüzünden geliri, gün 
geçtikçe, düşmüştür. 2 liradan oynanan Spor -
Toto daha çok kazanılır ümidiyle, 2,5 liraya 
çıkarılmış; fakat ters sonuç vermiştir. Yapılan 
hesaplara göre, Spor Toto'nun 150 kişi ile yö
netilmesi mümkün iken personel sayısı bugün 
500'ü aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Gençlik ve Spor Bakanlığında, yeni kurulan 

Boş Zamanları Değerlendirme, İzcilik, Eğitim 
ve Okul İçi Spor Faaliyetleri Genel Müdürlük
leri üzerinde de kısaca durmakta yarar görü
yoruz. 

Bu genel müdürlükler bize göre, bilimsel bir 
araştırmaya girişilmeksizin, acele kurulmuşlar
dır. 

Boş zamanları değerlendirme görevi kurulu
şu ve kanun nedenleri ile doğrudan doğruya Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
Bu görevin, bugünkü ölçüler içinde yürütülmesi 
düşünüldüğü takdirde, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kurulacak bir şube mü
dürlüğü ile yönetilmesi mümkündür. 

Vaktiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bünyesinde jimnastik - izcilik adı altında bir 
federasyon bulunmakta idi. Bu federasyon T)u-
gün Jimnastik Federasyonu adı altında çalış
makta, izcilik ise, amacı dışında bir yöntemle 
genel müdürlük haline getirilmiştir. İzcilik eği
timi ve çalışmalariyle izci örgütlerinin daha 
çok, halka dönük bir düzene bağlanması; top
lum kalkınmasında, gençlerin tatil aylarını de
ğerlendirmede izci kamplarından ve çalışma
larından geniş ölçüde ve yurda yaygın olarak 
yararlanılması gerektiği görüşündeyiz. 

Kanımıza göre, bu konuda yapılacak iş, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesinde iş
ler ve güçlü bir izcilik federasyonu kurmak
tır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesin
de bir Talim Terbiye Dairesi vardır. Bu daire 
halen dururken bir de Eğitim Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. Biri daire, ötekisi genel 
müdürlük... Fonksiyonları aynıdır. Bu bir 
düblikasyondur ve anlamsızdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının en önde gelen 

görevi, spor yöneticisi, spor hekimi, antrenör, 
hakem, monitör ve diğer çeşitli uzman eleman
ları yetiştirmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
kurulduğu halde, uzman elemanlarını yetiştire
cek yüksek spor akademisi bir türlü kurulama
mıştır. istanbul'da açılmasına karar verilen 
spor akademisine öğretmen yetiştirilmek üzere 
üç yıl önce yapılan sınavı kazanan 30 dan faz
la genç, o günden bu yana, ne zaman Avrupa'ya 
gidip öğrenime başlayacaklarını beklemektedir
ler. 

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gö
revlerini ; Millî Eğitim Bakanlığının kendi okul
ları için yetiştirdiği beden eğitimi öğretmenleri 
ile yürütmek düşüncesinde görülmektedir. Bu 
yol yanlış bir tutumdur. Millî Eğitim Bakanlı
ğının yetiştirdiği beden eğitimi öğretmenleri, 
ihtisaslaşmış spor adamları değildirler. Millî 
Eğitim Bakanlığının, ihtisaslaşmış spor adamı 
yetiştirmeye ihtiyacı da yoktur. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ise, uzmanlaşmış spor adamla
rına muhtaçtır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanlaşmış spor 
adamı yetiştirecek spor akademisi kurma ve ge
liştirme yerine, Millî Eğitim Bakanlığının orta 

— 523 — 



M. Meclisi B : 51, 27 . 2 . 1972 O : 1 

dereceli okullarına öğretmen yetiştiren eğitim 
enstitüleri beden eğitimi bölümlerine sahip çık
mış, bu bölümleri kendine bağlamıştır. Bu du
rumda, bundan sonra, Millî Eğitim Bakanlığı
nın orta dereceli okullarına beden eğitimi öğret
menini Gençlik ve Spor Bakanlığı yetiştirecek 
demektir, örneğinin hangi demokratik memle
ketlerde bulunduğunu merak etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 

Okul içi Spor Genel Müdürlüğü ise, doğrudan 
doğruya Millî Eğitim Bakanlığına ait bir gö
revi, yani, okul öğrencilerinin spor ve beden 
eğitimi işlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Bu 
tür bir kuruluşa örnek memleket bilmiyoruz. Bu 
yanlış anlayış nedeniyledir ki, Gençlik ve Spor 
Bakanlığından, Millî Eğitim Bakanlığının bil
gisi dışında, okullara gönderilen genelgeler uy
gulama alanına konulmamakta veya konulma
maktadır. Bu hal, en azından, okullarımızda bu 
konu ile ilgili yönetici ve öğretmenleri haklı 
olarak, tedirgin etmektedir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının görevi, okullara el atmak değil
dir. Buna, eğitim birliği ilkesi zaten engeldir. 
Gençlik ve Spor Bakanlığının görevi, Türk genç
lerinin spor yapma olanaklarını kolaylaştır
maktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Büyük spor tesisleri yerine, Beş Yıllık Plan

ların da öngördüğü, semt spor tesislerinin ya
pımına lâyıkıyıe yer verilmemiştir. Bununla 
beraber sırası gelmişken, Ankara'da hizmete 
açılmış bulunan Anıttepe Spor Tesislerini ve 
Akdeniz Oyunlarının mükemmel organizasyonu
nu olumlu karşıladığımızı belirtmekten haz duy
duğumuzu ifade etmek isteriz. 

Spor yatırımlarının büyük bir kısmı seyir 
sporuna tahsis edilecek tesislere ayrılmıştır. 
Bunun sonucu planın öngördüğünün tersine se
yircili, tesisler artmaktadır. 

Gerçekte ise semt spor tesislerinin yapımına 
gereken önem verilmeli ve bunlar, öteki sosyal 
faaliyetlere yer veren kültür merkezleri halinde 
geliştirilmelidir. Gençliğin boş zamanlarını de
ğerlendirecek biçimde ve planda öngörülen tip
te yeter spor tesislerinin yapılmamış olması, 
amatör spor çalışmalarının da gelişmemesine 
sebebolmaktadır. 

Profesyonel kulüplerin kendi spor tesisle
rini yapmaları üzerinde de hiç durulmamıştır. 

Devlet tarafından yapılan spor tesisleri büyük 
kulüplere, sembolik bedelle kiraya verilmekte
dir. Böylece, diğer gençlik kulüpleri bu tesis
lerden faydalanamamaktadır. Her halde, hiz
mete açılmış bulunan spor tesislerinin her han
gi bir klübe tahsisi önlenmelidir. 

Yeni tesisler öğretim kurumlarının yakının
da olmalı, öğrencilere ve halka açık olarak 
işletilmelidir. Gençliğin boş zamanları sosyal, 
kültürel ve spor çalışmalarıyle birlikte değerlen
dirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Spor tesislerinin yapılmasıyle de işin bitme

yeceği tabiîdir. Aslolan yapılan tesislerin, 
her an, hizmete hazır olması ve işler hale geti
rilmesidir. Bugün, büyük masraflarla hizmete 
açılabilmiş olan spor tesislerinin hali acınacak 
durumdadır. 

Bu tesislerin bakımını yapacak ve hizmete 
açık tutacak personel atanmamıştır. Tesisler, 
adeta, kendi haline bırakılmıştır, öte yandan, 
655 sayılı Kanunla, bölgelerin belediye ve özel 
idarelerden sağladıkları yardımlar kesilmiş ve 
fakat yerine hiçbir tedbir getirilmemiştir. Bu
gün bölgeler o derece maddî zorluk içindedirler 
ki, binbir güçlükle yapılan spor salonlarını, ge
lir sağlamak için, ses sanatkârlarına tahsis et
meye, spor çalışmaları yerine eğlence geceleri 
tertiplemeye başlamışlardır. 

Çok değerli üyeler; 
Bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığı, federas

yonları ile ve tüm teşkilâtı ile, gençliği eğitici 
ve gelecek kuşakları daha sağlıklı kılıcı «yay
gın spor» u bir kenara itmiş, üstün nitelikli 
sporcu arama ve yetiştirme yoluna koyulmuş
tur. Böylece asıl yol bırakılmakta, geçer akçe 
olan kolay ve gösterişli yol izlenmektedir. Bu 
gayrete rağmen tutulan yol yanlış ve uygulama 
verimsiz bulunduğundan amatör sporun en esaslı 
iki bölümü; atletizm ve yüzmede, birkaç istisna 
ile erkek sporcularımızın ulaştıkları derece, ner-
de ise Batı uluslarının kadın sporcularının ulaş
tığı düzeyde kalmıştır. Bu sonuç gelecek ku
şakların ruhça ve bedence iyi yetiştirilmesi için 
kurulmuş bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın görevini ne derece yürütebildiğinin bir kri-
teridii'. 

Tüm federasyonlar çok kez, millî ekiplerin 
talep ettiği performansda elemanları bulunma-
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dığı halde, dış temaslara gitmektedirler. Alı
nan sonuçlar meydandadır. Federasyonlar, dış 
memleketlere yönelen seyahat programlarından 
ziyade diddî ve bilimsel bir çalışma dönemine 
girmelidirler. 

Millî karşılaşmaların milletimizin karakteri 
ile pek ilgili bir yanı vardır. Bu temaslar ge
nellikle, millette moral bakımından olsun, so
nuçlan bakımından olsun, olumsuz etki yarat
maktadır. Son yıllardaki yenilgilerin bir ezik
lik havasına bizi götürdüğü bir gerçektir. Bu 
hal, bir süre bazı spor dallarında dış temaslar
dan kaçınmamızı, hiç olmazsa, azaltmamızı ge
rektirdiği görüşündeyiz. 

Sayın üyeler, 

Silivri, kıyılarında, gençliğe ve sporumuza 
hizmet için iyiniyetlerle alınan arsanın, sonra
dan, burada spor tesisi yapılamaz görüşü ile 
parsellenip, çoğunlukla, beden terbiyesi mensup
ları ile bir kısım gazetecinin ortaklaşa kurduk
ları bir kooperatife ucuz fiyatla satılması; daha 
düne kadar hiçbir sporcusunu Genel Müdürlüğe 
tescil ettirmemiş ve lisans almamış bulunan «is
tanbul Spor Yazarları Derneği Spor Kulübü» ne 
kanunun ilgili maddesine aykırı şekilde 30 000 
lira para yardımı yapılması; Halkapmar tesisle
rinden mütaahhidine 40 000 000 liranın üstünde 
haksız kazanç sağlama iddiası; İstanbul'da mil
yonlara mal olan sağlık merkezinin bir türlü 
işler hale getirilememesi ve deniz kıyılarında 
milyonlarca lira sarf edilerek tesis edilen kayık
hane ve binalarının (Milas, İskenderun, Çeşme 
kayıkhane ve binaları gibi) kendi haline terk 
edilmiş, hizmet görmez bir halde bırakılması gi
bi üzücü durumlar ve olaylar vatandaşların göz
leri önünde cereyan etmektedir. Bu derece bi
linçsiz ve hesapsız çalışan bir Bakanlığın Türk. 
sporunu ileri milletler düzeyine çıkaracağını, 
üzülerek belirteyim ki, ümit edemiyoruz. 

Sporda başarının sırrı disiplin olduğu halde, 
memleketimizde sporumuza musallat olan şike 
ve doping illetinden bir türlü kurulamamakta
yız. Ve gençlerimiz çok kısa bir süre sonunda 
spor alanlarından çekilme zorunda kalmaktadır
lar. Bu konularda da ciddî bir çalışma ve ted
bir görmemekteyiz. 

Batı standartları nüfusun % 5 - 10'unun li
sanslı sporcu olmasını öngörmektedir. Bu hesa
ba göre yurdumuzda 1 750 000 - 3 500 000 ara
sında sicilli sporcu bulunması gerekir. Bugün 

Türkiye'de sicilli faal sporcu sayısı ise 80 0001 
aşmamaktadır. 

Son yıllarda, Anadolu'ya sporun sokulması, 
kısmen göreş ve boks hariç, sadece profesyonel 
futbol ile olmuştur. Biz ise Anadolu gençleri
nin de aletizmden, yüzmeden ve kayaktan yarar
lanma olanağına ulaştırılmalarını istiyoruz. Bir 
ulusun sağlıklı ve mutlu olmasında yarar gör
düğümüz sporun, yöneticilerinin de politikadan 
ve ticarî çıkarlardan uzak kalmalarını öngörü
yorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüksek öğrenim ve Yurtlar Kurumu, bilin

diği üzere 16 Ağustos 1961 gün ve 351 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. Bir kamu hizmeti gören 
Kurumun önde gelen amacı, Türk yüksek öğ
renim gençliğinin sosyal ve kültürel gelişmesini 
kolaylaştırmak için, başarılı ve yoksul öğrenci
lere öğrenim kredisi vermek ve yurt binaları 
yapmaktır. 

iyiniyetlerle kurulan Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yutlar Kurumu, kısa adı ile, Yurtkur, son 
yıllarda, adeta işlemez hale gelmiştir. Bizi bu 
yargıya götüren nedenleri sıralamakta yarar 
görmekteyiz. Bugün Kurum personelinde büyük 
bir huzursuzluk hüküm sürmektedir. Şöyle ki; 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, Grubunuzun 
ikinci hakkını da kullanıyorsunuz değil mi? 

MEHMET ARSLANTÜRK (Devamla) — 
Kısmen kullanacağım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum efendim. 
Buyurun. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Devamla) — 

Şöyle ki, 300'e yakın memuru bulunan Kurum
da 1970'te, yani bir yıl içinde 46 memur 1; 10 
memur 2; 9 memur da 3 kez yer değiştirmiştir. 

12 Mart öncesi yurtlardaki anarşik olaylar
da, Kurum yönetim bakımından taraflı ve yeter
siz kalmıştır, örneğin : Ankara Atatürk Yur
dundan Ülkü Ocaklarına mensup 46 kişilik bir 
grup öğrenci, Genel Müdürlüğün emri ile, Dev -
Genç sempatizanlarının çoğunluk bulunduğu 
Yıldırımbayazıt Yurduna nakledilmiştir. Hiçbir 
tedbir niteliği taşımayan bu tutum, olayların 
durulmasına değil, genişlemesine yol açmıştır. 

Başvurma süresi bittikten sonra yönetmeliğin 
gerektirdiği koşullar da aranmaksızın, 25 beden 
eğitimi bölümü öğrencisine usulsüz olarak, kon
tenjan dışı kredi verilmiştir. 
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Son yıllarda öğrenim kredisinden yararlanan 
öğrenci sayısında bir artma sağlanamamıştır. 
Tersine, bir azalma görülmektedir. Bunun ön
de gelen nedeni, kaynakların, türlü etkilerle 
amacın dışında kullanılmasıdır, izmir İnciraltı 
Sitesi, bu tutumun göze çarpıcı örneklerinden 
biridir. 

Sayın üyeler, 
İzmir'de İnciraltı'nda, Yurtkur Genel Kuru

lunun onayı alınmadan Yönetim Kurulu kararı 
ile 50 dönümlük bir alan 2 milyon liraya; alan
da yapılmakta olan inşaat da ihale bedeli üze
rinden 10 500 000 liraya izmir Belediyesinden 
devren satmalmmıştır. Ve bu yapım işi tahmi
nen 30 000 000'a varmıştır. Bu kadar büyük pa
ranın bu siteye tahsisi, öğrenci kredilerini ve ya
pımı. devam eden yurt inşaatlarını olumsuz yön
de etkilemiştir, 1971 yılı yatırım harcamalarına 
ayrılan 55 000 000 lira, bu nedenle yetmediğin
den Yurtkur'un 24 000 000 tutarındaki yedek 
akçesinin yatırımlara yatırılması zorunluğu doğ
muştu!'. Yurtkur hakkında Yüksek Denetleme 
Kurulunun düzenlediği yıllık denetleme rapo
runda, Kurumun malî gücünün inciraltı yurt 
alan ve binalarını satmalmaya yeterli olmadığı
nın ; bu yurtlara lüzum da bulunmadığının, Bor
nova'da yeter yurdun varolduğunun belirtilme
sine rağmen, sözü geçen saha ve binaların satın-
almmasmda ısrar edilmiş ve alınmıştır, inciraltı 
Sitesi ile yatak kapasitesinde 2 bin artış sağlan
mış görülmektedir. Ama burada yaratılan ka
pasite atıldır. Çünkü İzmir'de, bugün için, bu 
ölçüde yatağa da ihtiyaç yoktur. 

Bu tesisin yaz aylarında, yüksek öğrenim 
gençliği için dinlenme kampı olarak değerlendi
rileceği, böylece gençlerimizin denizden yarar
lanacağı söylenmektedir. Ancak, tesislerin bu
lunduğu yerin, sağlık yönünden denize girme
ye elverişli olmadığı yolundaki söylentiler bir 
yana; Türkiye ölçüsünde yüksek öğrenim genç
liğinin barınma ve kredi ihtiyaçlarını karşılama
dan çok uzak bulunulurken, tatil aylarında ya
rarlanılabileceği düşünülen lüks tesislere bu de
rece büyük bir paranın bağlanması bizce isabet
siz olmuştur. 

Bunlar ve benzeri tutumlar sonunda Yurt
kur bugün taahhüdettiği kredileri ödeyemeyecek 
duruma düşmüştür. Bütçede Yurtkur'a ayrılan 
109 000 000 liranın bu durumu bir ölçüde önle
yeceğini ümidetmekteyiz. 

Sayın üyeler, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi nedeniyle 

gençlik ve spor sorunlarımıza, kendi açımızdan, 
zamanın imkânı oranında değinmeye çalıştık. 
Son yıllarda, yurdumuzda fikir anlaşmazlıkları
nın kin şekline dönüştüğünü üzüntü ile gördük. 
Sınırlı sayıda kimseler tarafından da olsa, meş- * 
um ve anarşik olaylara tanık olduk. Ancak, 
yurdumuzda cereyan etmiş bulunan anarşik 
olaylardan ötürü tüm gençliği sorumlu tutmaya 
ne olanak, ve ne de memleket açısından yarar 
görmekteyim. 

Bugüne kadar gençlik sorunları ile yeter öl
çüde ilgilenildiği de ileri sürülemez. Devletimi
zin gücünün bu konuda daha fazlasına yeter ol
duğu kanısındayız. 

(Milletimizin en büyük güven ve ümidi olan 
gençlerimize sağlayabildiğimiz olanaklar ye
terli değildir. Gençlerimize yapılacak yardım
ların kalkınma çabamızın en verimli yatırım
larından biri olduğu gerçeği gözden uzak tu
tulmamalıdır. Gençlerimizin ilgilerine, eğilimle -
rine ve temel sorunlarına gerçekçi bir görüşle-
eğilmek zorunluğu vardır. 

Her halükârda küskün bir gençlik toplumu 
yaratmaktan dikkatle, titizlikle kaçınılmalı
dır. O kanıdayız ki, gelecek kuşaklar son yıl
ların anarşik olaylarının analizini yaparlarken, 
bataklığa saplanmış, yolunu sapıtmışlar kadar, 
bataklık ortamının vücut bulmasına zemin ha
zırlayanları da sorumlu tutacaklardır. 

Türk Gençliği tereddütsüz, dün de bugün de 
Yüce Milletimize ve Büyük Atatürk'e lâyik bir 
gençliktir. 

ISayın üyeler, bütün bu nedenlerle Gençlik 
ve Spor Bakanlığında yeni baştan ciddî ve bi
limsel bir reorganizasyona zorunluk olduğu 
görüşünde olduğumuzu önerir, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesinin milletimize, spor se
verlere, gençlerimize ve Bakanlık mensupla
rına uğurlu olmasını diler O. H. P. Grubu adı
na Yüce Kurulunuza saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın İlhan Egemen Darandelioğ-
lu'ndadır. Buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA İLHAN EGEMEN 
DARENDELÎOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri;; 
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Milletimiz için büyük bir ümit kaynağı ol
masına rağmen Türk Gençliğinin bugüne kadar 
l̂âyik ve müstehak olduğu alâkayı gördüğünü 

iddia etmek herhalde mümkün değildir. 

Uzun yıllar ihmale uğradığı açıkça belli 
olan, bilhassa fikrî ve bedenî eğitimi ile, meç
hul ellere teslim edilmiş olan gençliğin hiç de
ğilse, bundan böyle üzerinde ısrarla ve has
sasiyetle durulması lâzımgelen bir varlık ol
duğunu bilmek lâzımdır. Bu gerçek, bugüne 
kadar sözde kaldığı; fakat kafalarda ve vicdan
larda duyulmadığı içindir ki, sayıları itiba
riyle az da olsa bir kısım gençlerin kendilerini 
Sapık ve yıkıcı ideolojilerin furyasına kaptır
dığı, hatta milletimizin varlığına kasteden 
bir tehlike haline geldiği bir vakıadır. Kal
dı ki, biz, bunların sayılarını küçümseyenler
le beraber değiliz. Buna ıjağmen, kanun dışı 
eylemlerden dolayı bütün Türk Gençliğini so
rumlu tutanlarla da beraber değiliz. Çünkü, 
bir milletin, gençliğine küsmesi, hele ondan 
ümidini kaybetmesi mümkün değildir. Aslın
da 12 (Mart'a kadar bir kısım siyasilerin, bir 
kısım mesul kişilerin, sokaklara kadar dökül
müş olan gençlerin davranışlarını, masum bir 
talebe hareketi imiş gibi görmeleri veya iyi ni
yete yönelmiş boykot ve nümayişler şeklin
de görmüş olmaları, daha doğrusu tedhişe yö
nelen hareketleri teşhiste yanılmış olmaları, 
sadece partiler arasındaki siyasî buhranın 
genişlemesine değil, Türkiye'nin huzursuz bir 
ülke haline gelmesine vesile olmuşlardır. 

Sıhhatli bir cemiyette, küçük bir azınlık 
da olsa, kafa, ruh, duygu, düşünce ve bedenî 
yönden atalete uğramış, aldatılmış, beyni yı
kanmış, yanlış istikamete saptırılmış gençle
rin, kanunsuz ve uygunsuz hareketleri, bıra
kın veli olmak bedbahtlığına uğramış olanları, 
herkesten önce milletin mesuliyetini kabul
lenmiş olanlar harekete geçirdiği; ama itiraf 
edelim ki, 12 Mart'a gelinceye kadar millet ola
rak böyle bir talihsizliğin, hatta felâketin için
de bulunmamıza rağmen bir kısım şöhretli si
yasiler, bu hareketin ilerici bir eylem, hatta 
Atatürk'çü bir eylem veya meşru bir hak zan
netmişler, mesul kişiler ise, demokrasinin bün
yesinde anarşiye de yer vardır diyerek âdeta 
anarşinin mazur karşılanmasını telkine çalış
mışlardır. 
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20 nci yüzyılda, sadece bizde değil, dün
yanın her yerinde gençlerin tahsil, terbiye, 
moral eğitimi artık, aile elinden çıkmış, Dev
letin eline yani Millî Eğitim Bakanlığının ya
nında Gençlik Bakanlığının mesuliyetine tev
di edilmiştir. Böyle olunca; saptırılmış, he
le anarşiye yönelmiş gençlerin bu hale geliş 
sebeplerini ve kaynaklarını tespit etmekte Genç
lik ve Spor (Bakanlığımız alâkadar olmalı hiç 
değilse Millî Eğitim Bakanlığı ile bir koordone 
çalışmaya yönelmelidir. Ama görüyorsunuz ki, 
şimdiye kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının 
başına gelenler, şu ana kadar bile, bu Bakan-
kanlığm gerçek fonksiyonunun ne olduğunu an
lamadıkları gibi, hattı hareketiyle de Bakanlığın 
maksat ve gayesinden uzak kalmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, herhalde birkaç 

profesyonel spor kulübü ile alâkadar olmak ve
ya hassaten futbol maçlarında görünmek, ga
lip gelen takım mensuplarını tebrik etmek için 
kurulmamıştır. Türkiye'de gençlik denince; 
17 ilâ 25 yaş arasında en az 8 milyon genç akla ge
lir. Mesul kişilerin Türk Gençliğini, okuyan -
veya çalışan, şehirde veya köyde yaşayan, spo
ru seven veya sevmeyen şeklinde bir tefrike ta
bi tutması nasıl mümkün değilse; 8 milyondan 
bir tekini bile ihmal etmesi de düşünülemez. 
Gerçi, oldukça kısa bir maziye sahibolan bu 
Bakanlığın mesullerini ağır bir dille tenkit 
etmek, belki insaf duygulariyle bağdastarılr.-
maz, hele birkaç aylık mesuliyet devresi bu
lunan Sayın Vekil Adnan Beyi suçlamak, daha 
da insafsızlık olur; ama bu mesul kişilere hiç 
değilse şunları sormak lâzımdır. Mesuliyeti
ni yüklendiğiniz Bakanlığın adı Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olduğuna göre, Türkiye'de kaç 
tane adı spor kulübü olmayan gençlik teşekkül
lerinin kapısından içeri girdiniz? Hangi genç
lik kurultayının toplantısına vesile oldunuz? 
Türkiye'nin iki büyük gençlik ve kültür te
şekkülü olan Millî Türk Talebe Birliği ile Tür
kiye Millî Talebe Federasyonunun nerede ol
duğunu, buradaki kanunlara saygılı gençle
rin neler yaptığını, nasıl çalıştığını biliyor mu-
sunuz? Bunlardan birinin kapısında birbuçuk 
kiloluk bir kilidin, birbuçuk yıldır asılı oldu
ğundan haberiniz var mı? Kırk yıllık binası 
elinden alman merhum Reisicumhurumuz Ce
mal Gürsel'in; «Türk'ün Ocağı kapatılamaz, he-



M. Meclisi B : 51 27 . 2 . 1972 O : 1 

le hiç söndürülemez.» dediği Türk Ocağının kü
çük ve basit oyunlara kurban edilmek isten
diğinden haberiniz var mı? (M. G. P. ve D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, bunların kapanması, kapanmaya 
terkedilmesi şöyle dursun, bir de yeni bir ka
nunla siyasî partilerin gençlik kollarının ka
patılması için çareler. aranmaktadır. Gerçi, es
ki iktidar partisi, kendilerine gönülden bağ
lı bir gençlik zümresinin artık kalmadığını 
bildikleri için, bu haberi sükûtla karşılamış
lardır. Bir diğer parti ise, liderlerine bile ka
fa tutar hale gelen gençlik kollarını ceza
landırmak için susmaktadır. Fakat muhte
rem arkadaşlarım; partiler, herşeyden önce 
hukuk ve Anayasa nizamı içinde hareket et
mekle mükelleftifler. öyle olunca; sinesinde 
ve bünyesinde faaliyet gösterenler de Anaya
sa ve hukuk nizamına saygılı olmakla bera
ber üstelik parti disiplinine de riayet etme
ye mecburdurlar. Düşünün ki, şimdiki gibi 
şdhir eşkiyalığına heves etmiş, millet ve yurt 
bütünlüğünü bölücü hareketlere yönelmiş hiç-
b::' genç, bir partinin bünyesinde bulunamaya
cağı gibi, tasavvurlarını da tatbik imkânına sa
hip olamaz. Fakat görüyorsunuz ki, bir kısım 
gençler, ne kadar bilgili ve kültürlü olursa ol
sun, ne kadar varlık ve içtimaî seviyesi yük
sek bir ailenin mensubu olursa olsun, başı
boş olmasının verdiği mesuliyetsizlik duygu-
siyle kendisini, kanunsuz yollara kaptırmak
tan kurtaramamıştır. 

Biliyorsunuz; 12 Marttan sonra işbaşına ge
len Hükümet de bir evvelki gibi milleti te
dirgin etmiş olan gençlerin, anarşi ve sabotaj
lara varan hareketlerinin sebeplerini teşhis 
etmekte yanılmıştır. İnkâr edemezsiniz ki; teş-
'his, yanlış konulursa hastalığın tedavisi müm
kün değildir. Başta 'Sayın Nihat Erim ve bir 
kısım kabine üyeleri, «Türkiye'de öncelikle 
toprak reformu olmak üzere diğer reformlar 
gerşekleşirse anarşinin kökü kazınmış ola
caktır, memleket kurtulacaktır ve yükselecek
tir» dediler. Zannederiz, bu inanç içinde de Ka
bineye, «Reform Kabinesi» adı verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de komünizm, iktisadî bir hastalık 

değil, içtimaî ve bir aydınlar hastalığıdır. Ak
si olsa idi; Marksist tandanslı olan Türkiye 

İşçi Partisi daha fazla reyi Şişli, Osmanbey, Be-
yoğlu'ndan değil de Zeytinburnu, Taşlıtarla'-
dan alırdı. 

Düşünün ki, Sıkıyönetim Komutanlığının 
yakaladığı 483 kişinin arasında, bir tek ger
çekten işçi olana raslanmamıştır. Kimler var? 
Profesörler, doçent, asistan, mühendis, avukat 
ve bir iki yıl sonra yüksek tahsillerini ta
mamlayacakları belli olan talebeler. Şerefli 
Türk Ordusunun mensuplarına ve Güvenlik 
Kuvvetlerine silâhla mukabele edenlerin de 
tamamı yüksek tahsil talebeleri. 

Şimdi, bunların emanet edildiği üniversi
telerimizde; onların ceplerine konan parala
rın onda biri kadar da, beyinlerine ve vicdan
ların?,, ı::vllî ve manevî değerlerimize saygı 
ile millet ve vatana bağlılık duygusu konsay
dı; herhalde Türkiye'miz bu üzücü hadisele
re sahne olmayacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım; hassaten hatır
latmak isterim ki, bale ve manken okulları
nın, ralhatlıkla icraî faaliyet ettiği bu memle
kette imam - hatip okullarını kapattıktan son
ra, bu gençlere millî ve manevî duygu hangi 
müesseseler tarafından verilecektir? Bu ger
çekten meraka değer. Kaldı ki, yüksek tah
silde anarşinin girmediği yegâne müesseseler, 
İslâm Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleridir. Bu 
bir gerçektir. Anarşinin, reformlarla önlenece
ğini buradan beyan edenleri tekzibeden ol
dukça tipik bir belgeyi huzurunuzda okumak 
istiyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım; 4 Şubat 1972 ta
rihli gazetelerde, «Almanya'nın Sesi Radyosu
nun yorum» başlıklı bir haber yamnlanmıştır. 
Bütün gazetelerde olduğu gibi, haber bu gaze
tede de yayınlanmıştır, kupürü CILIHİ3. Bu ha
ber, Türkiye'nin bütün büyük tirajlı gazetele
rinin hemen tamamının, hepsinin birinci say
fasında yer almıştır. Haber, gazetelere Anadolu 
Ajansı tarafından da dağıtıldığı için, sıhhatin
den şüphe etmeye de hakkımız yoktur. 

«Tek Merkezden» başlıklı bölümde.. Çünkü, 
bu haberde «Tek Merkezden»*, «Dehşet uyandı
ran yayın», «Caniler», «Salon Sosyalistleri» di
ye bölümler vardır. 

Şimdi, «Tek Merkezden» başlıklı bölümde ay
nen deniliyor ki: 

«Tek merkezden idare edildiği artık iyice 
belli olan bu komploya en fazla mâruz kalan 
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ülkelerin Türkiye ve Federal Almanya gibi 
doğrudan doğruya Doğu Blokuna bitişik dev
letler olduğu bilinen bir gerçektir. Zaten, man
tığın bir gereği olarak da ortaya çıkmakta-
tır. 

IBu arada, bir süreden beri Federal Alman
ya'da vukubulan birçok olaylar ve bu münase
betle yapılan beyanlar, Türkiye'de şehir çe
tecilerinin uyguladıkları metotlarla Almanya'-
dakiler arasında tam bir benzerlik bulundu
ğunu apaçık meydana koymaktadır. Orada 
da burada da banka soygunları, orada da bu
rada da çetecilere yataklık eden salon sos
yalistleri, orada da burada da adam kaçır
malar ve nihayet orada da burada olduğu gi
bi kaynayan, daha doğrusu kaynatılan üniver
siteler ve anarşiyi körükleyen bazı üniversi
te öğretim üyeleri.»( 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
'Bugün için Federal Almanya'da toprak re

formu veya başka reformlar söz konusu de
ğildir. Yani, reformlar çoktan bitmiş ve ta
mamlanmıştır. Federal Almanya'nın bütçe açı
ğı, dış borcu olmadığı gibi yekûnu milyarla
rın üstünde alacağı vardır. Federal Almanya, 
Dünyada hürriyete, demokrasiye ve hukuk dü
zenine bağlı sayılı memleketlerden biridir. Bu
na rağmen Almanya'da komünist tedhişçiliği 
vardır, Almanya'da şehir eşkiyacılığı vardır ve 
Almanya'da banka soygunculuğu vardır. Ve bu 
kanununsuz (hareketlerin ne reformlarla, ne de 
geri kalmışlıkla bir ilgisi vardır. Açıkça belli 
ki, bunlar dış memleketlerden idare edilmek
tedir. 

Bize gelince; dost görünen tarihî düşmanı
mızın, üniversitelerimizin bir silah ve dinamit 
deposu haline getirdiği, 12 Mart'a kadar ba
yi vitrinlerini işgal eden yüzlerce komünist 
propagandası eserleri için milyonlar akıtıl
dığı, özel davetler şeklinde çağırdığı bilinen 
veya bilinmeyen, çok sayıdaki kişilere direk
tifler verildiği, mesul makamlar için şu ana 
kadar inanılır hususlar değildir. 

Federal Almanya, bünyesindeki hastalığı 
çabuk teşhis ettiği için, şerri ininde boğabilmiş-
tir. 

Hadi diyelim ki, Hükümet dış tahrkçiyi gö
rememiştir, iç tahrikçiyi de mi tanımak müm
kün olmamıştır? Yıllardan beri üniversiteleri
mize emanet ettiğimiz gençlerin dimağlarında 

yapılan tamiri güç tahribatı kimler hazırla
mıştır? Bunların büyük çoğunluğu üniversite
lerimizin en muteber kürsülerinde talebesine 
ihtilâlcileri öğreten, isyan formları hazırlayan 
öğretini üyeleri değil miydi?.. 

Üniversite bahçelerindeki eli bombalı ve si
lahlı anarşistin cüreti, desteğine inandığı öğ
retim üyesi yüzünden değil miydi?.. 

Maocu, Leninci, Castrocu, yahut Moskovacı 
ve Pekinci talebenin ipleri bu profesörlerin 
elinde değil miydi? 

«Elçiye zeval yoktur« atasözüne rağmen, el
çilik arabası yakanları, sokaklarda polis ara
basını ateşe verenleri saklıyanlar solcu pro
fesörler değil miydi? 

Üniversite kürsülerini birer beyin yıkama 
maıhalline getirenler bunlar değil miydi? 

«Gerekirse kan dökülmelidir» diyen eşkı
yanın yanında, «Ben de sizlerle beraberim» di
yenler bunlar değil miydi? 

Ankara caddelerinde sol elleri havaya kalk
mış binlerce talebenin önünde «Yaşasın sos
yalist Türkiye» diye cübbeleriyle beraber yü
rüyenler bunlar değil miydi? E!.. Şimdi bun
lar neredeler? Cevabını yine biz verelim: 

Dün nerede iseler, bugünde aynı yerdeler. 
Yani kürsülerini cinayet masası haline geti
ren yerdeler. Şimdi bunlardan kaçı alınmıştır? 
Üniversite kürsüleri toptan bir tasfiyeye tabi 
tutulmuş mudur? Meselâ Marksist Çetin özek, 
bugün hâlâ demirperde memleketlerinde Rus 
parası ile tedris yapmakta olan Doçent Türk-
kaya Ataöv atılmış mıdır? Tarık Zafer Tıuıa-
ya kovulmuş mudur? Muammer Aksoy, Uğur 
Alacakaptan, Mehmet Çelik, Aytekin Ataay ve 
yüzlercesi cezalandırılmış mıdır? Bırakın ce
zalandırmayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
nin bir silâh ve eşkiyâ yatağı haline gelme
sinden dolayı Erdal İnönü'ye hiç değilse bir 
ihtar verilmiş midir?.. (D. P. sıralarından, «Bra
vo»! sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yarının Türkiye'sinin siyasî ve içtimaî ka

derine hâkim olacak gençlerimizi solcu, sos
yalist, Marksist ve eyyamcı öğretim üyelerinin 
yalan ve sahte fikirlerinden kurtaramazsak, 
hiç şüpheniz olmasın, iSıkıyönetim kalktıktan 
bir müddet sonra yurdumuzu yeni bir çıkma
zın içine kendi elimizle, kendi paramızla ve 

— 529 — 



M. Meclisi E : 51 

kendi gafletimizle biz atmış olacağız. Onun için, 
herşeyden önce gençlerimizi Marksist ve Le-
nininsfc kafaların tasallutundan kurtarmaya ça
lışmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kadar izaihtan sonra biraz da Türk spo

runa temas etmek isterim. 
Türk sporuna gelince: 
Bu Bakanlığın olmadığı devirlerde Türk 

sporcuları Türk'ün gücünü rahatlıkla ispat 
elerlerken, meselâ bu Bakanlığın nezareti al
tında yapılmış olan Akdeniz Oyunlarının ne
ticesi bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Yabancı 
ülkelerde üstüste sekiz defa Türk Bayrağını 
direğe çektiren Türk güreşçileri, hazin bir 
bocalama içindedir. Türkün millî sporu olan 
avcılık, atıcılık, cirit dediğimiz oyunlar unu
tulmaya terkedilmiştir. Hükümet, spor ku
lüplerine yardım edeceği yerde, spor kulüp
leri Hükümeti besleyen bir kaynak olmuştur. 
Bilet satışları, Spor - Toto bu meyandadır. 

Yüksek Spor Konseyi manasında kurulan 
Merkez Danışma Kurulu politik mülâhazalar
la kendinden bekleneni verememektedir. He
le Türk sporunda bir antrenörlük müessesesi 
vardır ki, bunlar nasıl yetişir, nasıl seçilir, 
kıstas nedir kimse bilemez. Çünkü bunların 
birçoğunda ne teknik bilgi, ne de spor kültürü 
vardır. Türk gençliğinin spor çağı olan bü
yük bir çoğunluğu teşkil eden orta öğretim
de henüz beden eğitimi dersleri istenilen cid
diyete ulaşamadığı için bu derslerden fay
dalanan talebenin yekûnu parmakla gösteri
lecek kadar azdır. 

Tayinle yapılmakta olan federasyon baş-
kanlarınmda bundan böyle seçimle iş başına 
gelebilmeleri hem teknik bilgiye değer ver
me mânasına gelir, hem de daha demokratik 
bir usul olur. 

Türkiye'mizin birçok yerlerinde temeli alı-
lıpta Baka,nlığm alâkasını bekleyen spor sa
rayları ile statlar vardır. Bunların biran ön
ce tamamlanması temennilerimizin arasında
dır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sayın Gençlik 
ve Spor Bakanımızın sporcular arasında bu
lunduğu kadar, düşünen gençlerimizin de ya
nında bulunması, onların da sosyal birtakım 
meselelerine eğilmesi dileğiyle İÜ72 yılı Büt-
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çesinin Türk Milletine, Bakanlığımız mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
D. P. adma Yüce Meclisi, Bakanlık mensupları
nı saygiyle selâmlarım. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Grublar adına görüşmeler bit
miştir. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Saym 
Kemal Ataman, buyurun. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Gelişme ve yetişme çağında olan gençlerin 
topluma ve ailesine yararlı olabilmesi, çağın 
gerektirdiği ekonomik ve sosyal oluşumun so
nucu, kendisine bir yön verebilmesi için devam
lı hareket, halindedir. 

Bu hızlı gelişim gençlerin yaşantısına fikir 
ve görüşüne büyük etkide bulunmuştur. Genç
lik bugün toplumun en dinamik gücü haline 
gelmiştir. 

Çağımızda özgürlüğün, modern eğitim sis
temlerinin, insan ve aile ilişkilerindeki ilerle
menin sonucu olarak gençler; önceki çağlara 
göre kısa zamanda çok şey öğrenmekte, kafaca 
erken gelişmekte, kişiliklerini çabuk oluştur
maktadırlar. 

Eskiden sorgusuz sualsiz Önünde boyun 
eğilen, akarsular! durdudan tabular, yasaklar, 
doğmalar şimdi gençliğin her konuya korkusuz
ca yaklaşımı karşısında engel tanımayan, al
datılmaya gelmeyen doğruculuğu önünde bir 
bir yıkılıp atılmaktadır. 

Gelişmiş uluslar bu gerçekleri önceden gö
rerek, gençliğin isteklerini karşılayacak tedbir
lere çoktan girmişlerdir. 

Klâsik eğitimin tamamlayıcı "bir unsuru 
olan çeşitli beden ve karakter eğitimi faaliyet
lerinde, gençlerin bedenen ve ruhen gelişmeleri
ni sağlıyacak, boş zamanlarını değerlendirecek 
imkânları gençlerin ayağına götürmüşlerdir. 

Bizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı bu 
amaçla kurulmuştur, fakat üzülerek şunu belirt
mek isterim ki, Bakanlık kurulduğu günden 
bugüne değin üniversite gençliğinin, köy ve 
fabrika gençliğinin temel sorunları üzerinde 
belirli bir çalışma sistemine yönelmemiştir. Ba
kanlık, günlük ve aperatif işlerden kendisini 
kurtaramamış, adeta spro müsabakaları terti-
beden bir kuruluşun ötesine geçememiştir. 
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Son zamanlarda Bakanlık bünyesinde yöne
ticiler arasındaki anlaşamamazlık, için Ba
kanlığın bünyesini kemirmektedir, iyi niyetli 
yöneticilere kasıtlı olarak saldırılar yönelmek
tedir. Bunun kaynağı daha çok örgütte yıllar
dır çöreklenmiş ve bazı menfaatleri zedelenen 
kişilerden gelmektedir. 

Sporcular ve eğitimciler arsındaki savaş ola
rak basında değerlendirilen bu durum, Türki
ye'de gençliğin bedenî ve ahlâkî kabiliyetlerini 
geliştirerek, gençlerin sosyal ihtiyaçlarını, jim
nastik, spor, izcilik ve boş zamanlarını değer
lendirmek, bu faaliyetlerin gerektirdiği tesisle
ri kurmak, malzemelerini temin etmek, lüzumlu 
teknik ve idarî elemanları yetiştirmek, memle
ket içinde ve dışında bu faaliyetlerle ilgili ola
rak bilimsel araştırmalar yapacak yöneticilere 
hiç de yakışmamaktadır. 

Birtakım Bizans oyunları ile yönetici kara
lamak, örgütte ikilik yaratmak hiç kimseye 
bir şey kazandırmaz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlığın kurulduğu günlerde, gecesini 

gündüzüne katıp, aç susuz bu Bakanlığı bugü
ne değin getiren birçok değerli yönetici bugün 
küskün, kendi köşelerine çekilmiş bulunmakta
dırlar. O zamanki mücadelelerinde bu yönetici
lerin karşılarına çıkan ve Bakanlığın kurulması 
için gerekli mücadele yapan o zihniyetteki kişi
ler de bugün Bakanlığın birçok su kaynaklarını 
kapatmış bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Spor çok yönlü bir eğitim aracıdır. Tekno

lojinin, ekonominin ve sosyal yaşantının büyük 
bir hızla değiştiği çağımızda spor da bu oluşu
mun etkisi alında kalacaktır. Bunun için spor 
eğitimsiz olamaz ve spor eğitimle birlikte yü-
rümelidir. Aksi halde son yıllarda gerek gü
reş, gerekse futbolda arka arkaya uğradığımız 
yenilgilerden kendimizi kurtaramayız, 

Son Akdeniz oyunlarında spor dallarındaki 
başarısızlığımız bunun en güzel örneğidir. Or
ganize güzel olmuştur. Bakanlığı bu yönden 
kutlarım, fakat federasyon yetkilileri ve bazı 
yöneticiler verilen kokteylerden, sporcularla 
uğraşacak zaman bulamamışlar, çoğu kez spor 
sahalarına sarhoş gelmişlerdir. Bunları gözle
rimizle gördük. Bu, eğitimsizlikten ileri gel
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Akdeniz oyunları için lüzumlu olan tesisle

rin kurulmasında parlametonun ela büyük 
emeği olmuştur. Ek ödenekler çıkarılmıştır. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütün ya
tılı mları durdurularak, bütün imkânlar Ak
deniz oyunlarındaki tesislere yönelmişti, ama 
ne var ki, bütün bunlar unutulmuş, bu görevin, 
bu işin şerefi izmir valisinin ve Belediye Bal
kanının cmusıma yüklenmiştir. Sanki emeği 
geçen bu kişilerin övgüsü içerisinde endam gös
termişlerdir boy göstermişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dünyada spor bilimsel araştırmalar ve mo

dern çalışma düzeni içinde büyük adımlarla 
hızlı hamleler yaparken, biz yerimizde sayıyo
ruz. Dünya ulusları spor bilgi ve tekliğini gün 
geçtikçe geliştirirken, Türkiye'de sporu bütü
nüyle inceleyen herhangi bir kuruluşa gidilme
miştir. 

Hükümetin ve Bakanlığın gençlik sorunları 
ve spor sorunlarını içine alan ulusal ve milliyetçi 
amaçları kapsayan belirli bir politikası halen 
yoktur. Topluma ve halka dönük bir kitle spo
runu politikamız olarak saptamalıyız. Spor 
önemli bir ders gibi artık okula girmelidir. Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü gösterişli birta
kım lüks yatırımlardan kaçınıp, gerçek amacı 
olan amatör spora yönelmelidir. 

Yıldızlar için özel bir uğraşıdan vazgeçilip, 
tesisler tüm amatör gençliğin hizmetine verilme
lidir. Kulüpler kültürel, sosyal ve sportif faali
yetler yapan ve yaptıran birer eğitim üniteleri 
halinde olmalıdır. Spor Cumartesi ve Pazar eğ
lencesinden çıkartılıp, günlük yaşantı içinde 
devam ettirilmelidir. 8 - 10 profesyonel sporcu
nun arkasından gidip, onun aldığı tek - tük ba
şarısı ile övenen bir örgüt görünümünden çıkma-
yılız. Devletin, memeleketimizde profesyonel fut
bola verdiği maddî imkân, dünyanın hiçbir ül
kesinde görülmemiştir. Bu kadar imkân ve ilgi
nin sonucu ise Türk sporu için, bizim için yüz 
karası olmuştur. Hakkı olmayan yüksek trans
ferler, gece hayatı, kumar ve yıldız olmanın şı
marıklığı sporcularımızda bir millî ruh ve millî 
haysiyet duygusu bırakmamıştr. Bunun içindir 
ki, son beynelmilel futbol ve güreş karşılaş
maları Türkiye için birer hezimet ve yüz kı
zartıcı olmuştur. 
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Federasyonlarda da şahsî çıkar ve menfaatler 
çarpışmaktadır. Belli bir plan ve programları 
olmadığı için çoğu kez millî takımı hazırlayan 
seçicilerin ötesine geçememektedirler, Bunun so
nucu olarak da ülkemizde yeni yeni kulüp ağa
ları ve futbol komisyoncuları türemektedir. Ateş 
pahası transferlerle sporcunun sırtından geçinen 
birtakım asalak yöneticilere imkân verilmekte
dir. Bunun içindir ki, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlükleri, federasyonlar ve kulüpler malî' ve 
idarî faaliyetler yönünden derhal denetlenme-
lidir. 

Bu arada önemle belirtmek isterim, bölge 
ve semt kulüpleri yeniden ele alınıp, bu ama
tör kuruluşlara gereken önem verilmelidir. 

Sayın milletvslileri, 
Sporda uzun vadeli bir kalkınma planı ya

pılmalıdır. Sporda reform mutlak gerçekleştiril
melidir. Spor eğitim merkezleri ve spor akade
mileri ivedilikle kurulmalıdır. Özlediğimiz spor 
ahlâkı kurulup, kaliteli ve özlenen gerçek spor
cu yetiştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanız 
var. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Bakanlık 
dünya gençlik kuruluşlanyle ilişkide bulunma
lıdır. Türkiye'deki gençlik örgütleri yeniden 
gözden geçirilip yararlı hale gelmeleri için ge
rekli imkân sağlanmalıdır. 

Gençliği toplum ve Devlet yönetiminde daha 
etkili kılmak, sporda bedenî ve ahlâkî kabili
yetlerini geliştirip, gençliğin gücünü ve etkin
liğini, demokratik mekanizma içinde değerlen
dirmek ve daha yapıcı bir duruma getirmek 
zorunluğunu duymalıyız. 

Bunun içindir ki; partiler üstü bir gençlik 
kurultayı toplanmalı ve bu anlayışla bir genç
lik politikası Bakanlıkça saptanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bakanlığa bağlı diğer bazı kuruluşların ça

lışmalarını yakından takibediyorum. Bu olum
lu çabalarından dolayı kendilerini kutlarım. 

izcilik Genel Müdürlüğü çalışmaları çok 
olumlu bir noktadadır, özellikle okul dışı izci
liğe de önem verilmelidir. 

Boş Zamanlan Değerlendirme Genel Müdür
lüğü» bu gençlerimiz için yaptığı faydalı çalış
malarını, köy gençliği ve fabrika gençliğinin 
de ayağına götürmelidir. 

Spor - Toto Genel Müdürlüğü, politik bir 
örgüt görünümündedir. Memurlar başıboş, ve
rim ve gelir düşmektedir. Halkın ilgisini çeke
cek sistemler bulunmalı, Spor - Loto muhak
kak kurulmalıdır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki son geçim şart
larını gözönünde tutarak, talebe burslarını ye
niden ayarlamalıdır. Çünkü verilen miktar çok 
azdır. Öğrenciler insanca yaşama olanaklarına 
kavuşturulmalıdırlar. 

Sayın arkadaşlarım, 

Size bir karanlık tablo çizmiş değilim. Ger
çekleri belirtmeye çalıştım. Sayın Bakan, siz 
bu görevde daha çok yenisiniz, daha göreve 
geldiğiniz ilk günlerde, «Gençlik sorunlarını 
halledeceğim!» diye gayet hüsnüniyetle beya
natlar verdiniz. Kişiliğinize olan güvenimi de 
bilirsiniz. Bütün bu zorlukların üstesinden ge
leceğinize inanıyorum. Ne var ki, çevrenizdeki 
kişilerin, Türk gençliği ve Türk sporunun kal
kınması, gelişmesi yönünde size yardımcı ola
bilmelerini sağlamalısınız. Aksi halde adam 
harcayan, değer harcayan çarkın dişleri, yakı
nınızdan öte gidemez. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl C.H.P. Gru
bu adına yaptığım bir .konuşmada, Akdeniz 
oyunları münasebetiyle yapılan tesislerde 40 
milyona yakın bir suiistimalin olduğunu belirt
miştim. Ne var ki, - sanıyorum - o zamanki değer
li arkadaşıma yanlış bilgiler verilmişti ve sayın 
Bakan bu suiistimalin olmadığını bu kürsüde 
kesinlikle söylemişlerdir. Bu sene Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinde aynı soruyu sayın Bayın
dırlık Bakanına yönelttim. Değerli arkadaşla
rım, Bayındırlık Bakanı bu kürsüden; «Akde
niz oyunları münasebetiyle yapılan tesislerde 
34 milyonluk bir fazla ödeme yapıldığını mü
fettiş raporlarından öğrenmiş ve tespit etmiş 
bulunuyorum. Gereken yöneticiler hakkında 
da gerekli soruşturma yapılacaktır.» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman, takdir 
edersiniz ki, bir dakikanız kaldığını söylediğim 
zamandan çok zaman geçti. Lütfen.. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Şimdi sa
yın Bakandan şunu sormak isterim: Akdeniz 
oyunları Halkapmar tesisleriyle ilgili bulunan. 
ve bir suiistimalin olduğu açıkça bir bakan 
tarafından Meclis kürsüsünden açıklandığına 
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göre, siz de, bakanlığınızda o zaman bu işler
le görevli bulunan yöneticiler hakkında herhan
gi bir işlem düşünmekte misiniz? Bu suiistima
lin var olduğu kanısı, gerçeği sizde bulunmak
ta mıdır? Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

Bütçenin Türk gençliğine hayırlı olması 
dileğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerinizi arz etmek 
üzere sayın Tosyalı, buyurunuz efendim. (Al
kışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 
Millet Meclisimizin sayın Başkanı, saygıdeğer 
milletvekilleri; 

Türk istikbalinin yegâne teminatı, Türk is
tiklâl ve. Cumhuriyetinin ilelebet müdafaa ve 
muhafızı olan Türk Gençliği ile meşgul olacak 
Gençlik ve Spor Bakanlığının politikası ve ga
yeleri üzerinde durmak için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının politikası, iki 

anaunsuru ihtiva etmelidir. Bunlardan birisi, 
sağlam bünyeli gençlik yetiştirmek; ikincisi, 
milliyetçi, imanlı ve kültürlü gençlik yetiştir
mektir. Bakanlık Ibu iki unsuru gaye olarak 
seçmelidir. Bu iki gaye hiçbir şekilde, hükümet 
ve iktidar değişikliklerinde değiştirilmemeli; bu 
iki gaye, siyasî partilerin kendi çıkarları ve 
seçim kazanma vesaire düşünceleriyle değişti-
rilmemelidir. 

Bu temel politikanın amaçları da şöyle ol
malıdır : 

Vatan ve millet ibütünlüğünü, millî menfaa
ti her şeyin üstünde tutan, millî ve şahsî ahlâkı 
ve imanı yüksek gençlik yetiştirmek; Millî Eği
timin ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerin
de, bütün gençliğimize okuma ve yükselmede 
eğitim ve sosyal adalete, fırsat eşitliğine uygun 
yapma imkânı verilmelidir. Bu saydığım üç hu
sus Bakanlık politikasının amacı ve ideali ol
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Komünist, emperyalist ve teokratik - emper

yalizmin Türkiyemizi içten yıkmak için seçtiği-
çeşitli hedefler vardır. Bu hedeflerin başında 
Türk Gençliğini tahrip etmek gelmektedir. 
Türk Gençliğini dış tesirlerle tahrip etmekten 
kurtarmak, ibütün devletin ve ondan sonra bu 
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görevi almış olan Gençlik ve Spor Bakanlığının 
başta gelen vazifesi olmalıdır. Bu Bakanlığın 
tsmel politika ve amaçları hakkındaki düşün
celerimi arz ettikten sonra, netice olarak, uy
gulamanın da şu şekilde olmasını temenni edi
yorum:. 

Sağlam bünyeli Türk gençliği yetiştirmek 
için, beden eğitimini gerek okul içi ve gerekse 
okul dışında memleketimizin 'bütün sathına ve 
^milletimizin bütün kademelerine yaymak ve 
kaynağı genişletmek lâzımdır. Memleketin kal
kınmasında olduğu gibi, yalnız bir bölgenin, 
yalnız bir zümrenin kalkınmasına değil, sağlam 
bünyeli gençlik yetiştirme gayesinin bütün va
tanın sathında ve bütün milletin bünyesinde ol
ması lâzımdır. 

Millî menfaatlerimize ve Atatürk idealleri
ne tarihî, millî karakterimize uygun millî ülkü 
kesin olarak tespit edilmeli ve bu ülkü gençliği
miz 3 küçük yaşlardan itibaren telkin edilmeli
dir. Gençlik hangi istikamete tevcih edilecektir,' 
bugün maalesef kesin olarak belirsiz durumda
dır. Devletin, Hükümetin ve gençlikle uğraşan 
Gençlik ve ıSpor Bakanlığının müşterek çalış-
malarıyle millî ülkümüzün ne olduğu kesin ola
rak tespit edilmeli ve l>u ülkü istikametinde 
Türk Gençliği bir bütün olarak birleştirilmeli 
ve sevk edilmelidir. (A. P. sıralarından «Bravo, 
çok doğru» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kültürlü, millî ve şahsî karakteri yüksek 

gençlik yetiştirmek için de; her kademedeki 
gençliğimize yetecek kadar yurt, burs ve kredi 
imkânlarının artırılmasına mutlaka gidilmeli
dir. Benim yaşımda olan sizler Devlete olan bor
cumuzu ödeyemiyoruz. (Ne yapsak azdır) diyo
rum ıben. Beni okutan Devlet idi, Millet idi. 
Onun için Milletime Devletime ne kadar hiz
met etsem o kadar az buluyorum; kendimi borç
lu buluyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Çünkü muhterem arkadaşlarım, foenim genç
liğimde köyümde okul yoktu. Köyden şehre 
yaya gelmiştim. İlkokulda, ortaokulda, lisede 
içte ve dışta yüksek tahsilimi Milletimin öde
diği vergilerle Devlet rehberliğinde yaptım. Bu
nun için vatanıma, milletime şükran borcu için
deyim., Eğer gençliğimize yurt, burs ve yeteri 
kadar kredi temin ederek, onları milletin im-
kânlarıyle daha kültürlü, daha şahsiyetli yetiş-
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tirirsek, küçük yaşlarından itibaren Devlete, 
millete, vatana 'hizmet askını, borcunu onlara 
kendiliğinden aşılamış oluruz. 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu bakımdan bu üç konunun üzerinde teşri

ki mesai edilmesine lüzum olduğu kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, son 

yıl içerisindeki yaptığı faaliyetleri cidden tak
dirle karşılıyorum. Her kim ne derse desin, bir 
milletin seviyesi, beynelmilel temaslardaki or
ganizasyon ehliyetine bağlıdır. Akdeniz Oyun
larında İzmir'de yapılan müsabakalarda Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı hakikaten, gerek milletimizin, gerek 
dış âlemin takdirine mazhar olmuştur. Bu se
beple ben de şahsî takdir ve tebriklerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz biimiş-
tir. Lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

İSayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; şah
siyetine, vatanperverliğine ve ehliyetine değer 
verdiğim Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük'ün idaresinde, Gençlik ve ıSpor Ba
kanlığımızın politikasının amaçlarının ve tat
bikatının söylediğim istikamette tespit edilme
sini ve bütçenin Bakanlığa ve milletimize hayır
lı olmasını diler saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN ı— Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Sayın Bakan görüşlerini ifade ettikten 
sonra son olarak İSayın Koraltan'a söz verile
cektir. 

-Sayın Gençlik ve (Spor Bakanı Adnan Kara-
küçük, buyurun efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (C. Senatosu Maraş Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım. 
Gerek muhterem grupları, gerekse şahısları 

adına konuşan arkadaşlarımın, bakanlığımızla 
ilgili konulardaki, düşünce, teklif, tenkit,, te
menni ve sorularına ilişkin, görüş ve cevapları
mızı sunmadan önce, Yüce Meclis'i, kıymetli ar
kadaşlarımı» saygılarımla selamlamak istiyorum. 

Elden geldiği kadar kısa hatlarla, anaesas-
lar üzerinde açıklamalarda bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarımın sunacağım konuş* 
mamda, bir kısım düşüncelerine ve sorularına 
cevap bulabilmelerini ümit etmek isterim. 

Açıklamalarımızı ye görüşlerimizi;, iki bölüm 
içinde değerlendirmeye ve sunmaya çalışaca
ğım. 

Birinci bölümde; bakanlığımız kuruluş ge
rekçesi ile bugüne kadar yapmış olduğu hiz
metleri, 

İkinci bölümde; değişen ve gelişen ihtiyaç
lar, şartlar gereğince, bakanlığımızın yeniden 
düzenlenmesi konusu yer alacaktır. 

Bilindiği gibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
4951 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince 
3 Kasım 1969 da kurulmuş. 

9 Haziran 1970 tarihli ve 4/464 sayılı Cum
hurbaşkanlığı teskeresi ile Beden Eğitimi Öğret
meni yetiştirme, okul içi beden eğitimi işleri de 
bakanlığımıza bağlanmıştır. 

Beden Terbiyesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlükleri dışındaki, 
hizmetler ve ihtiyaçlar, anakaynak olan Millî 
Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokollerle 
düzenlenmekte ve yeniden kurulmuş olan dört 
Genel Müdürlüğümüz kanalı ile yürütülmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri; 
Demokratik düzen ve hürriyet rejimi içinde, 

plânlı hızlı dengeli ve sosyal adalet ilkelerine, 
Anayasa çerçevesi içinde bağlı bir kalkınmanın, 
gerçekleştirilmesi açısından, «Gençlik ve Spor 
Sorunlarının» bir bütün olarak ele alınmasının 
zorunlu olduğu kesin kararında ve azmindeyiz. 

Daha mutlu, ileri ve modern Türkiye yarat
ma ideali ile gençlik ve spor sorunlannın, çok 
yakın, birbirinden ayrılmaz, ilgi ve ilişkiler için
de bulunduğu bir gerçektir. 

Bilim ve teknolojideki çok hızlı gelişmeler, 
günümüzde çağdaş uygarlığın önsaflarmda yer 
alan, ülkeleri dahi, büyük ölçüde etkilemekte
dir. Bu gelişmeler ve değişmeler ileri düzeye, 
hızla ulaşmak çabasında ve amacında olan 
memleket ve toplumları, daha derinden etkile
mekte, ekonomik, sosyal kültürel ve politik dal
galanmalara sahne olmaktadır. 

Memleketimiz de <bu etkilenmelerin ve dalga
lanmaların içindedir. Bu, çok tabiî bir sonuç
tur. Ulaşım ve haberleşme araçlarının çok ge
lişmesi, uluslararası teşkilâtlanmaların ve an-
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laşmaîarm artması ve güçlenmesi, gibi sebep
lerle, halen dünyamızda rejimleri ne olursa ol
sun, bu etkilenmelerin ve dalgalanmaların dı
şında kalan, bir üke yoktur ve olamaz. 

Çok sayın milletvekili arkadaşlarım; Millî 
bünyesini yenileme çabasında ve amacında 
olan Türk toplumu, büyük Atatürk'ün önderli
ğinde, gelişmiş ülkeleri hayran bırakan, geri 
kalmışlara da örnek olan çok önemli başarılar 
kaydetmiştir. 

Ancak, bu çabaların sonucunda sağlanan, 
her ileri gelişme ile, yeni yeni değerler kaza
nan toplumumuz bu değişme ve gelişmelerin, 
beraberinde getirdiği çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. 

Bunların çözümlenmesi yolundaki çaba
lar, esasen var ve normal olan, nesiller arasın
daki değerlendirme farklılığını daha da artır
mıştır. 

Böylece; gençlerimiz yaşlılar için, «Gençlik
lerini unuttuklarını, «Dünyanın, dürikü dünya 
olmadığını» belirtirlerken; yaşlılar, «Genç'lerin 
yaşlılarını saymadıklarını, beğenmediklerini, 
'bütün değerleri sarsmaya ve hatta yok etmeye 
kalktıklarını» düşünmeye ve ifade etmeye baş
lamışlardır. 

önceleri, duygu ve düşüncede kalan bu tu
tum ve davranışlar, bilindiği gibi, dünyada ve 
bizde, maalesef ve maalesef bölücü, parçalayıcı, 
millî varlığımızı ve değerlerimizi tahribedici, 
neticelere yönelmiştir. 

işte : Bu gibi temel nedenler ve ihtiyaçlar
la; bir zorunluluk haline gelmiş bulunan (Genç
lik ve iSpor) Bakanlığının kuruluşu, çok geç de 
olsa, Türk toplumu ve geleceği için isabetli ve 
yerinde bir karar olmuştur. Gençlik ve spor so
runlarının bilimsel olarak araştırılması ve tes
piti, bu sorunlara gerçekçi çözüm yolları bulun
ması, üniversiteler ve yüksek okullar da, dahil 
olmak üzere; okul içi ve okul dışı tüm gençli
ğin, bedenî ve ahlâkî yeteneklerinin, demokra
tik düzen ve ortam içinde geliştirilmesi, gençli
ğin temel ihtiyaçlarına ilişkin tedbirlerin alın
masına yardımcı ve aracı olunması, bunların ge
rektirdiği eğitim, yetiştirme, yöneltme, rehber
lik, boş zamanları değerlendirme, spor, izcilik, 
cimnastik ve oyun gibi faaliyetlerin, tesisleri 
ile birlikte dengeli şekilde yaygınlaştırılması 
amaçlarını, organize ve koordine edecek bir 

i bakanlık, yürütme organı içinde yer almış bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığın adından da anlaşıldığı gibi, 

«Gençlik» ve «İSpor» un birlikte ele alınması da, 
çok yerinde ve gerçekçi 'bir hareket olmuştur. 

Zira, birbirini tamamlayan, geliştiren ve 
özellikle birbirinden ayrılması da mümkün ol
mayan, gençlik ve sporun, tek koordinatör ve 
otoriteye bağlanması zorunludur. Bu sebeple 
araştırma, planlama, uygulama çalışmaları ile 
bunlara göre hizmetleri geliştirmede birlik ve 
beraberliği sağlamak faydalı olacaktır. 

İtiraf edelim ki Ibiz, uzun yıllar gençlik ve 
spor sorunlarımızı ihmal etmiş bulunmaktayız. 

Gençliğimizin, acilen çözüm bekleyen so
runları, ne kadar çoksa, sporumuzun sorunları 
da o kadar cesim ve çoktur. 

Ne sporumuzu, bütün gençliğimizi kapsaya
cak şekilde ele aldığımızı, ne de gençliği bu 
alana kanalize edecek, onun moral ve fizik 
varlığını geliştirecek tedbirleri, tam manasıy-
le aldığımızı iddia etmek mümkün değildir. 

İlk bakışta; bu konunun sorumlusu, bazı ör
gütlerin bulunduğu kanaati hâsıl olmakta ise 

• de, genel düzen içerisinde, yüzeye çıkarılması 
gerekli asıl konu ele alınmamış, bir koordinas
yon yoluna gidilememiş ve bu gibi örgütlerin 
varlığı, ikinci, üçüncü hatta maalesef dördüncü 
dereceye itilmiştir. 

Bu suretle, gençlik eğitiminin başında ge
len ve gençlerin birikmiş enerjilerini kanalize 
ederek, olumlu bir amaca yönelten, beden eğiti
mi ve spor alanında maalesef çok zaman kay
bettiğimizi rahatlıkla söylemek mümkündür. 

Büyük önder Atatürk'ün, Cumhuriyeti ema
net etiği Türk gençliğinin sorunlarına, millet
çe ve bütün millî kurum ve kuruluşlarımızca 
vakit geçirmeksizin eğilmek mecburiyetinde
yiz. Bunu gerek basın toplantılarımda, gerek 
Bütçe Komisyonunda, gerekse Senato Komis
yonunda beyan ettiğim gibi, bilhassa bu fikri
min üzerinde hassasiyetle duruyor ve altını çiz
mek istiyorum. 

Biz bakanlık olarak, Türk gençliğinin so
runları yanında Türk sporunun da yine büyük 
önderin direktiflerinin ışığı altında teşkilâtlan
dırmak için, gerekli tedbirleri almayı bir görev 

; saymaktayız. 
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Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arka
daşlarım; 

Sizlere Büyük Atatürk'ün sporumuz konu
sundaki görüş ve direktiflerini, sorumlu bir 
arkadaşınız olarak sunmayı bir görev saymak
tayım. 

«Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstün
lüğü sayılmaz, idrak, zekâ, ahlâk da bu işe 
yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuv
vetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az 
kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun 
zeki, çevik, aynı zamanda ahlâklısını severim.» 

Yine; «Türk sosyal bünyesini, spor hareket
lerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk ço
cuklarının, spor hayatını düzeltmeyi düşünür
lerken, sadece gösteriş için her hangi bir yarış
mada kazanma isteği ile spor çizmezler. Esas 
olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eği
timini sağlamaktır.» diye buyurmuşlardır. 

16 Aralık 1971 tarihli Hükümet programı
mızda; gençlik ve spor konuları şöylece özet
lenmiştir. 

«Gençlerimizi yarının millî görev ve sorum
luluklarını yüklenecek, üstün vasıflarla yetiş
tirmek, millî kalkınma çabamızın en verimli ya
tırımlarından biridir, 

Gençlere; sağlıklı hayat şartları, geniş bir 
dünya görüşü, köklü kültür imkânlarını sağla
mak, başlıca amacımızdır. Çağdaş uygarlığa 
hızlı adımlarla ulaşabilmemizde rol oynayacak 
gençlere, en verimli gelişim çağlarında fırsat 
eşitliği sağlanarak, bütün millî kuruluşların iş
tiraki ile, eğitim, sosyal refah, sağlık, çalışma 
ve dinlenme imkânları artırılacaktır. 

Türkiye'de sporun geliştirilmesine ve yay
gın hale getirilmesine gereken önem verilecek 
tir. 

Yine Hükümet programımıza sokulan kısım
larda bizzat, sorumlu bir bakan olarak müda
hale etmişizdir. Bundan evvelki arkadaşlarımız 
da aynı kanaati paylaşmışlardır. Bütün millî 
kurum ve kuruluşlarımızın da bunda katkısı ol
ması mecburidir. 

Aziz arkadaşlarım, 
ilk önce Türk gençliğinin ve Türk sporunun 

sorunları nelerdir? Bunları bu konunun sorum
lu bir bakanı olarak belirtmek istiyorum : 

Nüfusumuzun 12 - 24 yaş arasındaki kesimi; 
gençlik olarak kabul edilmektedir. 36 milyon 
olan nüfusumuzun 10 milyonu bu yaş kesitinde 
bulunmaktadır, 

Tek başına hiçbir kamu kuruluşunu, bu ka
dar büyük bir kitleye hizmet etmekle görevli 
saymak, mümkün değildir. Bundan daha önem
lisi, bu büyük kitleye hangi hizmetlerin ne şe
kilde götürüleceğinin henüz maalesef anlaşıla
mamış olmasıdır. Bizim için Bakanlık olarak, 
temel sorun da budur. 

Kanaatimizce, gençliğe yalnız eğitim imkân
larını sağlamakla yetinmek, yeterli değildir. 
Gençliğe, eğitim sağlamak, esasen Devletimizin 
Anayasal görevidir. Bunun sağlanmış olması, 
gençliğin bugün içinde bulunduğu sorunlarını, 
ortadan kaldıramaz, 

Onların; kuvvet, kudret, yetenek ve iş ba
şarma arzularını tatmin etmek de icabetmekte-
dir, 

Bu yaş devresinin gereği olan, gençlerin eği
limlerinden faydalanarak iyi planlanıp yönelti
len faaliyetler vasıtasiyle, gençlik disipline edil
diği, onlara sportif ve moral alışkanlıkları ve
rildiği takdirde, enerjileri kanalize edilmiş ken
dileri de mutluluğa yönelmiş olacaklardır. 

Hemen burada yeri gelmişken benden evvel 
hizmet vermiş olan çok değerli arkadaşlarımı 
hürmetle anarak, bugüne kadar verdikleri hiz
metlerden dolayı teşekkürlerimi ve şükran his-
leiı-iıi sunmak isterim. («Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında 
da arz ettiğim gibi, konuşmam iki bölümden 
ibarettir. Birincisi, Bakanlığın kuruluş esprisi 
ve bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler bu 
konuşmamda objektif olarak yer almıştır. İkin
cisi, kısa ve uzun vadeli çalışma esaslarımız ve 
çıkartılması lâzımgelen kanunlardaki ilkeleri
miz ve prensiplerdir. 

Kuruluş gerekçemizi yukardaki izahlarımla 
özetlemiş bulunuyorum. 

Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar 
yaptığı hizmetler de şöylece özetlenebilir : 

Halen mevcut orta dereceli okullarımızın 
beden eğitimi öğretmenine olan ihtiyacı 7 000'in 
üzerindedir. Buna karşılık çalışmakta olan öğ
retmen sayısı ise 826'dır. 

Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme hızının 
yılda 60 - 70'den 500 - 600'e yükseltilmesi gerek
mektedir. 
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öğretmen yetiştirme hizmetlerinde kullanıl
mak üzere, Manisa'daki Askerî Spor - Savaş 
Okulu bina ve tesisleri Millî Savunma Bakanlı
ğından devralınmış olup, bu yıl faaliyete geçe
cektir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölü
mü tesisleri ilâve inşaatı devam etmektedir. 17 
milyon liraya çıkacak olan bu tesisler gelecek 
yıl hizmete girecektir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığından devralı
nan tesislerde de gerekli tadil ve onarımlar ya
pılmış, bu suretle bu yıl yeniden alman öğrenci 
59'den 120'ye çıkarılmıştır. 

1971 yazında, ilk defa ilkokul öğretmenleri-
no kurslar açılarak, ilkokullarda beden eğitimi 
faaliyetlsilnin daha verimli yürütülmesi, bir de
recede temin edilmiştir. 

Çok muhterem milletvekili arkadaşlarım, 
Anadolu Hisarında inşası devam eden Spor Aka
demisi 1973 yılında bitirilmeye çalışılacaktır. 

Bu konuya gerek grup adına konuşan arka
daşlarımız ve gerekse şahsı adına konuşan arka
daşlarımız temas etmişlerdir. Yeri gelmişken 
bunlara arzı cevabedeyim. 

Bu sene bu inşaatın bitirilmesi için 10 mil
yon liraya ihtiyacımız varken bütçe imkânsız
lığı dolayısiyle bu ödenek konulamamıştır, in
şallah önümüzdeki yıl İçinde bu imkânı araştı
racağız ve belki de yılı içerisinde bunun başka 
şekilde getirilmesi hususunu temine çalışacağız. 

25 milyon proje tutarlı bu akademi, öğreti
mine başladığında Türk Sporunun çehresi deği
şecektir. 

1971 yılında muhtelif illerde 38 adet kurs 
açılmış, bu kurslara ilk ve orta dereceli okul öğ
retmenleri ile izciliği benimseyen gençler katıl
mış ve 2293 kişi izci lideıl olarak yetişmiştir. 

Ayrıca, memleketimizde, 834 izci ve yavru
kurt oymağı, yıl içinde çeşitli izcilik çalışmaları 
yapmışlar, bu çalışmalara 29 290 İzci ve yavru
kurt katılmıştır. 

246 izci ve yavrukurt oymağına; kuruluşla
rını ikmal etmek maksadıyle 157 509 liralık yar
dım yapılmıştır. 

İzmir - Buca'da yapılan eğitim merkezinin 
inşası bitmiş olup ve hizmete açılmıştır. 

Bir eğitim konusu olan sporu, okulun tabiî 
çalınmaları içinde bir düzene bağlamak, ve bu 
anlayışla, sporun gerçek geleneği içinde gelişi
mini sağlamak amaciyle; ilk, orta, lise ve dengi 

meslekî teknik ve özel okullarda öğrencilerin 
yaş ve kabiliyet seviyelerine uygun çalışmalar 
düzenlenmektedir. 

Bu cümleden olarak : 
Grup ve Türkiye birinciliklerine 67 ilin katı

labilmesi imkânı açık tutulmuştur. 
Orta deerceü, okulları kapsayan bu türlü uy

gulama memleketimizde ilk defa yapılmaktadır. 
Bu şekildeki bir hizmetin ifası, faaliyetlerini 
yurt sathına, bölge ayrımı yapmadan, dengeli 
bir şekilde yayılması, fırsat eşitliği yaratılması
na; bölgelerin spor alanında bilgi ve görgüleri
nin artırılmasına vesile teşkil etmiştir. 

Ayrıca, öğrencilerin sosyal, ekonomik, kül
türel ve turizm yönünden yurdu tanıma, bilgi 
edinme olanağı sağlanmış olacaktır. 

Bu suretle yapılan okullar arası müsabaka
lara katılan öğrenci sayısı : 100 603 kız, 425 283 
erkek olmak üzere, ceman 525 886'dır. 

Bu durum, sporu kitleye yayma çabalarımı
zın ilk adımı olmakla beraber aslında bu sayı 
çok yetersizdir. Beden eğitimi ders saatlerini 
artırmak suretiyle bu rakamın çoğalması ve bü
tün Öğrencileri kapsaması hedefimiz olmalıdır. 

Esasen, büyük önderimiz Atatürk 7 Ekim 1336 
tarihli ve 1183 sayılı Miralay Mustafa Kemal 
imzasiyle 52 yıl evvel devrin padişahına verdiği 
raporda «Eğitim sistemi içinde beden eğitini 
ve spora ayrılan zaman ve imkânların yetersiz
liğine ve sınırlandırıldığına» işaret ederek 
«okullarda beden eğitimi dersleılnin artırılması 
gerektiğini» bildirmiştir. 

Büyük Atatürk'ün böylece vazetmiş olduğu 
fikir ve ilkeler olmasına rağmen, yine bizden 
evvelki hükümetler tarafından da çalışmalar 
yapılmak suretiyle memleketimize davet edilen 
Fransa Spor Teşkilâtı Genel Sekreter Yardım
cısı Monsieur Baiseneir'in Türk sporu hakkın
da bir raporu vardır, bu rapor arşivlerimizde-
dir. Rapor uzundur, bunu okuyarak vaktini*,! 
almak istemiyorum, fakat muhterem grup söz
cüleri tarafından gençlik hareketleriyle ilgili 
olarak söylediklerine belki bir ışık tutar ümi
diyle yalnız beden eğitimiyle ilgili kısmını oku
makta ısrarlıyım ve bunun için müsaadenizi ri
ca etmekteyim. 

«Üniversite öğrencilerine gelince : Üzüntüy
le bildirmek isterim ki, bütün üniversite öğren
cilerinden ancak % 2'nin beden terbiyesiyle 
meşgul olabilmesi felâket tabiriyle ifade edile-
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bilir. Bu çağın her türlü tehlike ve temayüllere 
müsaidolması terbiyecilerin bu çağdaki gençle
rin boş zamanlarını en faydalı bir faaliyet olan 
beden terbiyesiyle doldurmaları için kâfi sebep
tir. Bu yüzde rakamının, yani % 2'nin çok üs
tünde bir değere varılmadığı takdirde bir gün 
bütün spor sahalarının boş kalması, harabeye 
dönmesi ve başı boş gençliğin milletimizin başı
na bir problem ve belâ olması pek yakındır.» 

1963 yılında memleketimize getirilmiş bulu
nan Fransa Spor Teşkilâtı Genel Sekreter Yar
dımcısının vermiş olduğu rapordan bir bölüm 
okudum. Esasen Büyük Atatürk'ün 52 yıl evvel 
vermiş olduğu beyan da bunun tam manasiyle 
tescili mahiyetindedir. 

Diğer taraftan, sporla ilgili çeşitli neşriyat 
bastırılarak okullara gönderilmiştir. 

Türkiye millî talebe spor teşkilâtı ile, ilişki 
kurularak, yıllık çalışma programlarında yer 
alan, yurt içi ve yurt dışı, faaliyetlerin gerçek
leştirilmesi sağlanmıştır. 

Yaz aylarında deniz kenarlarında 9 ayrı 
kamp açılmış, bu kamplara, her dereceli okulla
rımızdan 6748 öğrenci katılmıştır. 

Ankara'da üç ayrı yerde gençlik ve kültür 
merkezleri açılmış bu merkezlerde 2 000 genç 
çeşitli faaliyet ve meşguliyetlere sevk edilmiş
tir. 

Aynı hizmetler için 1970 yılma kadar yılda 
100 - 500 bin lira harcama yapılırken, 1971'de 
yapılan 31 milyon liralık harcama, devletin bu 
işe verdiği önemin en büyük İşaretidir. 

Muhterem arkadaşlarım! Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu, kuruluşundan bu ya
na, ihtiyaç sahibi 22 002 öğrenciye, 160 503 822 
TL. kredi verilmiştir. 

Halen 7 850 öğrenciye kredi verilmekte olup, 
1971 - 1972 öğretim yılında yeniden 3 000 öğ
renciye daha, kredi tahsisi yapılacaktır. Bu ra
kam Sayın ihsan Kabadayı arkadaşımızın bu
yurduğu gibi 2 750 değil, 3 000'dir. 

Kurum tarafından halen idare edilen ve işle
tilen 9 ildeki 26 öğrenci yurdunda 2 968'i kız, 
14 699'u erkek olmak üzere toplam olarak 17 667 
yüksek öğrenim öğrencisi barındırılmaktadır. 

Ayrıca inciraltı Atatürk öğrenci Sitesi 13 
ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak hiz
mete açılmıştır. Bu suretle kurum yurtları ya
tak kapasitesinde 1 600 artış sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler! 
21 federasyon vasıtasiyle, 25 spor dalında 

faaliyet gösteren Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün, 1971 yılı çalışmalarındaki ağırlık, he
pimizin bildiği Akdeniz oyunları olmuştur. 

Kulüplerden 5 spor dalında faaliyet istenme
si bir harekete sebebolmug, bu suretle 55 000 
olan lisanslı sporcu sayısı 82 000'e yükselmiştir. 
1971 yılı içinde, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü, 21 federasyonu ile normal faaliyetlere pa
ralel olarak Akdeniz Oyunları hazırlıklarını yü
rüterek, 17 dalda memleketimizin yüzünü gül
dürecek neticeler almışlardır. 

Sayın Darendelioğlu arkadaşımızın bu nok
tadaki şikâyetlerini belki ben yanlış anlamış 
olabilirim, fakat Akdeniz Oyunları memleketi
miz bakımından, yalnız Türk basınında değil, 
bütün dünya kamuoyunda dahi takdirle yadedi-
len bir durum yaratmıştır. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (istanbul) — 
Ben organizasyon yönünden değil, aldığımız ne
ticeler bakımından söyledim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — öşür dilerim, 
ben o bakımdan zannetmiştim. Zatıâlinize ayrı
ca cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
Karşılıklı görüşmeyelim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Akdeniz Oyunla
rı tesislerinin; maliyetinin, tahminlerin üzerin
de bir artış göstermesi dolayısıyle; diğer kamu 
kuruluşları bütçelerinden 46 milyon ve genel 
müdürlük 1971 yılı yatırım programında yer 
alan ve tahminen, proje toplamı 25 milyon lira 
olan 65 adet çeşitli işin parası bu tesislere har
canmıştır. 

Buna rağmen; son üç yıl içinde 14 adet muh
telif kapasitede spor salonu, 70 C00 kişilik iz
mir Halkapmar Atatürk Stadı İle birlikte 9 
adet saha, bir adet kapalı yüzme havuzu ve çe
şitli bakım, onarım, çimleme işleri bitirilerek, 
Türk gençliğinin hizmetine verilmiştir. 

Halen inşaatı devam eden 6 adet spor salo
nu, 28 adet stat ve saha, 3 adet yüzme havuzu 
ve muhtelif küçük tesislerin yapımı devam et
mektedir. 

önceki yıllarda, programa girip de gerçek-
leşemeyen işlerimize, genellikle 1972 yılı yatı
rım programımızda yer verilmiş ve Devlet Plan-
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lama Teşkilâtınca, bu genel müdürlüğün yatı
rımları için 70 milyon liralık tahsisat öngörül
müştür. 

Ancak, bütçe bağlanırken bu rakam aynen 
kabul edilmemişse de. Bütçe Karma Komisyo
nunda Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilâtının muvafakatleri, muhterem komis
yon üyelerimizin kabulleri ile düzeltilmiştir. 

Bu anlayıştan dolayı gerek komisyon üye
lerini ve gerekse ilgili müesseselere ve Devlet 
Planlama Teşkilâtına teşekkürlerimi bir Bakan 
olarak sunmak istrinı. 

Bir taraftan Akdeniz oyunları hazırlıkları 
devam ederken, federasyonlarımız çeşitli spor 
dallarında hiç de küçümsenmeyecek neticeler 
almışlardır. Akdeniz oyunlarını alman madalya 
yönünden şöylece öz3tlemek mümkündür : 18 
altın, 12 gümüş, 15 bronz; toplam 45 madalya. 
Bu miktar, bugüne kaçlar katıldığımız altı Ak
deniz oyununda aldığımız 144 madalyanın yak
laşık olarak üçte biridir. 

Bakanlığın kuruluş esprisini ve bu genç Ba
kanlığın bugüne kadar yapmış olduğu hizmet
leri arz etmiş bulunuyorum. Şimdi açıklamala
rımın ikinci, bölümüne geçiyorum : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruluş ve görev 
kanununun çıkmamış olduğu yüksek malumla
rınızdır. Bu nedenle, hızlı değişen ve gelişen ih
tiyaçlara cevap verebilecek bir düzenleme için
de bulunması, çalışmasını da buna göre yürüt
mesi gerekmektedir. Bu düzenleme çalışmala
rında Büyük Önder Atatürk'ün direktifleri ve 
görüşleri esas olacaktır. Ayrıca, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plan ve programlarında belirtilen 
ilkeler, hedefler, tedbirler çerçevesi içerisinde 
ve özellikle Hükümet programında tespit edilen 
prensipler gereğince çalışmalara devam olun
maktadır. 

Memleketimizin en dinamik unsuru, gelece
ği, güveni, toplumsal enerji kaynağı olan Türk 
gençliğinin sorunları palyatif tedbirlerle ele 
alınmamalıdır. Ancak, bu görüşümüz kısa dö
nemli tedbirleri almayacağımız veya bunları kü
çümsediğimiz, önemsemediğimiz manasına da 
alınmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl ekonomik ve 
sosyal olaylar birbirinin tamamlayıcısı, uzantı
sı, sebebi ve sonucu ise, gençlik ve spor sorun
ları da aynen buna benzer ilişkiler içinde bulun
maktadır. Gençliğin temel ihtiyaçları bir bakı

ma ekonomik ve sosyal olarak iki anabölümdg 
İncelenebilir. Bundan dolayıdır ki, gençlik se 
spor sorunları, köylü, kasabalı, şehirli, öğrenim 
yapan, yapmayan, çalışan veya çalışmayan ola
rak çok çeşitlidir. Memleketimizde bugüne ka
dar iyi niyetle ve samimiyetle Türk gençliğine 
pek çok hizmet götürülmüştür. Ancak, bilinen 
bir gerçektir ki, değişen ihtiyaçlar karşısında 
kaynaklarımız sınırlı ve yetersiz kalmıştır. Bu 
sebeple memleketimizde Türk gençliği bir sorun 
olarak görülmeye başlanmıştır. Kanaatimizce 
Türk gençliğini bir sorun olarak nitelendirmek 
doğru değildir ve bu noktayı eğer bu şekilde 
kabul edersek netice de alamayız. Bu inançla, 
gençliğimize ilişkin Devlet politikasının, - biraz 
evvel Sayın Kabadayı da dokundu - partilerüs-
tü bir anlayışla, objektif esaslar içerisinde ger
çekçi, Atatürk'çü, millî kültürümüzün temelleri 
ve değerleri üstünde ele alınması öng'öriümali-
dir. 

Yukarda da arz ettiğim gibi gençlik ve spor 
sorunları çok yönlüdür. Bu bakımdan, bilim, 
eğitim, öğretim ve araştırma kurumları olan 
üniversite ve yüksek okullarımızla, gerekli kat
kıda bulunabilmeleri amacıyle koordinasyon 
çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bunun 
ifası babında Bakanlığım, Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar ve bütün kamu kuruluşlarıyle sıkı 
bir işbirliği içerisinde çalışacaktır. Bu çalışma
larımız, kalkınma planının gerekleri olan nice
lik ve nitelikteki insangücünü fırsat eşitliği il
kesi içinde sağlayan bir yönde olacaktır. 

Aziz milletvekilleri, Bakanlığımla doğrudan 
ilişkili, yurt ve kredi meseleleri hakkında da 
sizlere birkaç söz söylemek isterim. Devlete 
aidolan yurtlarla, Devletin olmayan yurtların 
tamamının işletilmesinin Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel Müdürlüğüne devrini etüdetmeyi 
düşünüyoruz. Burada, şahsî fikirlerimi tarsin 
edecek bir ilâve yapmak istiyorum : Bilhassa o 
anarşik hâdiseler sırasında yurtların kontrol-
dan uzak olması ve gerek Adana'daki, gerek is
tanbul'daki yurtları gezdiğim sırada görüp bu 
fikrimi daha kuvvetli olarak müdafaaya mec
bur olduğuma kani oldum. Bu etüdü yaparken 
il özel idare, belediye, vakıf ve özel müteşebbis
lerle karşılıklı fikir teatisinde bulunacağız. Bu
nu nasıl gerçekleştireceğimizi ilgililerle beraber 
kararlaştıracağız. 
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ikinci bir husus olarak da, muhtelif illerimi
zin, üniversite şehirlerinde yaptıracakları yurt 
binalarının ayrı ayrı arsalar yerine tek bir arsa 
üzerine fonksiyonel bir yapı olarak meydana 
geitrilmesi için gerekli çalışmalara girmeyi dü
şünmekteyiz. 

Biraz evvel bahsettiğim gezilerim sırasında 
yurtlarda edindiğim intibaı sizlere arz etmek 
istiyorum : Şikâyetleri, gördüklerimi objektif 
esaslar dairesinde sunmaya gayret edeceğim; 
krediye gerçekten müstahak öğrencilere kredi 
vermek bakımından çekilen mevzuat güçlükleri, 
parasız yatılı okuyan Öğrencilerin kredi durum
ları, öğrenci yurtlarının özellikle özel yurtların 
çeşitli örgütlere bağlı olmaları nedeniyle tam 
bir denetimden yoksun oluşları, yönetim perso
nelinin bilhassa alt kademelerdeki personelin 
yetersizliği, kadro noksanlıkları, yurtlarımızın 
büyük bir kısmında sağlık personeli ve sağlık 
ünitesinin olmayışı, her ne kadar yurtlarda ka
lan öğrenciler Devlet hastanelerine gitmek im
kânına sahipseler de âcil vakalar için herhangi 
bir şey yok; bilhassa Adana'da gördüm ve üzül
düm. Yurtlarımızda yerleşme planının tam ola
rak etüdedilmediği ve bazı yurtlarda kapasite
nin üstünde gencin yerleştirilmiş olması; istan
bul'daki tetkiklerimde buna tesadüf etmiş bu
lunmaktayım. ilgili kuruluşlarla asayiş yönün
den tam bir işbirliği düzeni içine girilememiş 
bulunulması, kız öğrencilerimize yurt konusunda 
yeteri kadar imkân hazırlanmamış olması; Ada
na'da keza kız yurtlarında, orada imtihana, fa
kültelere girmek isteyen öğrencilerin yatacak 
yerleri yoktur. Genellikle yurtlarımızda gıda 
sorununun tam çözümlenememesi dikkatimi çe
ken hususlardandır. Bu nedenlerle, gerekli ted
birlerin alınabilmesi için yeterli olmadığı anla
şılan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Kanununun değiştirilmesi gerekti
ği kesin kanısındayız. Bunun için kurduğumuz 
bir komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere
dir. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde gençle
rimize ucuz kitap temin imkânları araştırmak 
mümkündür ve Devlet matbaalarında basılmak 
suretiyle maliyetine satış imkânları da düşünül
mektedir. Gençlerimizin sağlık hizmetlerinin ge
liştirilmesi konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Millî Savunma ve Çalışma bakanlıklariyle müş
terek bir çalışma yapmayı düşünmekteyiz. Üni-
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versite şehirlerimizde gençlerimizin sağlık me
selelerinin hallinde bazı pratik tedbirlerin alı-

| nabileceğini düşünmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, sporumuzla il
gili görüşlerimiz de şöylece özetlenebilir : Spo
ru yaygınlaştırmak, millî sporumuzdan olan gü-

; resi eski seviyesine getirmek; memnuniyetle 
f müşahede ettim ki, bütün konuşmacı arkadaşla-
| rım bu konu üzerindeki fikirlerini gayet güzel 
i dile getirdiler, şahsen bundan dolayı bahtiya-
i rım ve bu fikirlerin ışığı altında çalışmalarımızı 
j bu hususun gerçekleştirilmesi için planlamaya 

mecburuz. Hükümetimiz bu konuya gereken 
ehemmiyeti vermektedir. Nitekim, Sayın Baş
bakanla vâki görüşmemizde de bunun nasıl çö
zümlenmesi hususunda kendilerine bir planla 
gitmemizi istediler; bu planın hazırlığı içinde
yiz. ilkokuldan üniversite bitimine kadar be
den eğitimi ve sporu mecburi ders haline getir
mek; Büyük Atatürk'ün fikirlerinden ilham 
alarak bunu mutlaka gerçekleştirmeye mecbu
ruz. 

Muhtelif kurumlar elindeki spor tesislerini 
halkın hizmetine açmak, yeni spor tesislerini 
öğretim kurumları yanında çift gayeli olarak 
müştereken inşa etmek, spor tesislerinin inşası
na mahallî idareleri ortak etmek, amatör spo
run her türlü teşvik tedbirleriyle teşvikini sağ
lamak, mevcut spor tesislerinin Bakanlıkça, 
Devlet bütçesine yük olmadan rasyonel bir şe
kilde işletilmesini temin etmek, Türk sporu üze
rinde tek söz sahibinin bakanlık olmasını sağla
yıcı idarî, hukukî ve malî tedbirleri almak, izci
lik çalışmalarını bilinçli ve sistemli bir şekilde 
Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaparak 
geliştirmek, sağlığın fizik ve ruhî etkenlerini 
tespit edecek spor hekimliğinin geliştirilmesini 
sağlamak, mediko - sosyal faaliyetlere önem ver
mek, bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, federasyonlarımızın ilmin ve tecrübe
nin ışığında yeniden düzenlenmesini düşünmek, 
futbolda profesyonel faaliyetlerin amatör faali
yetlerden ayrı olarak ele alınmasını temin et
mek; ikinci Beş Yıllık Planın 1970 icra progra
mında da keza bu daima tavsiye edilmiştir, in
şallah bu husus yerine getirilecektir. Beden eği
timi öğretmenlerinin ihtisasına önem vermek, 
sporcu - halk eğitiminin müessir bir şekilde ye
rine getirilmesine gayret etmek, antrenör, mo-
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notör ve hakemleri ilmî bir şekilde eğitime tabi 
tutmak, sporcunun sosyal haklarını tespit et
mek ve saire gibi hususlardır. 

Yukardan beri saydığımız görüş ve hizmet
leri ifa ederek, çağdaş uygarlık düzeyine çık
mak için bizden önceki arkadaşlarımız da bü
yük bir içtenlikle çaba sarf etmişler, daima mad
dî olanakların yetersizliği gibi büyük bir engel
le karşılaşmışlardır. Bu engeli Spor - Toto ge
lirlerimizle ve genel bütçeyi zorlayarak lütfede
ceğiniz imkânlarla çözmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin yakın
dan ilgilendiği, günü gününe taklbettiği genç
lik ve spor sorunlarımızın çözümlenebilmesi için 
yeni kaynaklar bulunarak maddî olanaklarımı
zın geliştirilmesi mutlaka şarttır. Bakanlığımız 
bunun için araştırma çalışmalarına başlamış bu
lunmaktadır. Bu cümleden olan Spor - Loto ka
nunu konusunu benden önceki bakan arkadaş
larım da sizlere defaatle arz etmişlerdir. Ben 
de aynı kanun üzerinde ısrarla durmak istiyo
rum. Zira, çeşitli nedenlerle bugüne kadar çıka
rılmayan bu kanunla halkın ödeme gücünden 
yararlanarak elde edilecek ve yoksun olduğu
muz tesis yapımına harcanacak muhtelif para
lardan kaybımız çok büyüktür. Bu mevzuda ka
nun teklifi veren arkadaşlarıma arzı şükran et
mek istiyorum. Yalnız şunu peşinen arz edeyim, 
bugüne kadar bu mevzuda Planlama ve Maliye 
tarafından bazı teknik mahzurlar görülmekte 
ise de, Gelirler Genel Müdürlüğünden aldığımız 
yazı müspettir ve Bütçe Malî Kontrol Genel 
Müdürlüğü de bu paralelde düşündüğünü be
yan etmiştir; memnuniyetimi arz etmek isterim. 

Halen Spor - Toto gelirlerimiz yılda 55 - 60 
milyon civarındadır, Bilhassa Finansman Kanu
nundan sonra kolonlara eklenen 50 kuruşluk 
ilâve, gelirimizi düşürmüştür. Biraz evvel arz 
ettim; 55 - 60 milyon. Daha evvel, yani 50 ku
ruş ilâve edilmeden gelirimiz 75 milyon lira ci
varında idi ve günden güne artıyordu. Biz, bu 
gelirler marifetiyle spor tesislerimizi yapmak
tayız. Loto kabul edildiği takdirde Spor - Toto 
gelirlerinin biraz daha düşeceğini tahmin et
mekle beraber, loto ve toto gelirlerini bir arada 
mütalâa edebildiğimiz takdirde, ancak bir den
ge teşekkül edebilecektir. Teknik elemanlarım, 
teknisyenlerim bu gelirimizin 200 - 250 milyon 
civarında olacağını tahmin etmektedirler. 

Buna göre, her geçen günün bir kayıp oldu
ğu hususunu takdirlerinize sunarak ve bu ka
nunu biran önce huzurlarınıza getirmek için ge
rekli çalışmaları yapmakta olduğumuzu biîgile-
ılnize arz ederim. 

Çeşitli vesilelerle belirttiğim gibi, maddî im
kânsızlıklar üst kademelerde olduğu gibi, kulüp
lerimize ve okul spor yurtlarımıza kadar yansı
maktadır. Bu nedenle bir taraftan yeni kaynak
lar ararken, diğer taraftan mevcut kaynakları 
en rasyonel ve verimli bir şekilde kullanmanın 
gereğine inanmaktayız. Mâruz hizmetleri ifa 
bakımından kurumsal düzenlemelere gitmeyi 
düşünmekteyiz. 

Yine yeri gelmişken beyan edeyim; Bütçe 
Karma Komisyonunda ve Senatoda kıymetli ar
kadaşlarım beyan ettiler «bir gençlik bankası 
düşünmekte misiniz?» diye. Biz bunu kurumsal 
düzenleme halinde yazdık, o şekilde düşündük, 
Belki bir banka halinde olmayabilir, belki bir 
Kamu İktisadî Teşebbüsü hüviyetinde olabilir 
ve belki de bir vakıf halinde bulunabilir. Fakat, 
bu şekilde mutlaka bir tesise gitmek lüzumuna 
şahsen ben kaniim. Etüt yapılmaktadır. Şahsen 
benim, şu olsun demem de doğru değildir, bunu 
teknik elemanlarım bilir. İnşallah bunu tahak
kuk ettirmenin azmi içerisinde olacağız. 

Çok sayın milletvekilleri, dengeli bir yatırım 
planı içinde yokluğunu gidermeye çalıştığımız 
tesis konusunun tamamlanması uzun bir zaman 
alacaktır. Bu zamanı öldürmemek amaciyle ha
len memleketimizde mevcut çeşitli kamu kuru
luşlarının elinde bulunan tesislerin tam bir en
vanteri çıkarılmıştır. Bunların, bir koordinas
yonla ortak kullanılmaları için faaliyete başla
mış bulunmaktayız. 

Ayrıca, önümüzde Münih Olimpiyatları gibi 
büyük bir sınavımız daha vardır. Bu oyunlara 
memleketimize yaraşır bir şekilde katılabilme
miz için gerekli önçalışmalara girişilmiştir. En 
kısa zamanda, katılacak ekiplerimiz tespit edi
lerek, spor hekimliğinin denetimi altında kalite 
ve kantite yönünden hazırlanmaları ve yeterli 
olabilmeleri çalışmalarına başlanacaktır. 

Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
henüz çok genç bir bakanlık olarak, yüklendi
ğimiz sorumluluğun İdraki içinde bulunuyoruz. 
Bu konuda kendisine sorumluluk düşen bütün 
millî kuruluşların aynı idrak içinde bulunacak
larından asla şüphe etmek istemiyoruz, Türk 
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sporunun sorunlarını, Türk gençliğinin sorun-
lariyle iç içe birlikte düşünmemiz gerekmekte
dir. Sporumuzun bütün dallarında hangi düzey
de bulunduğumuzu kamuoyu pekâlâ bilmekte
dir. Türk sporunu, içinde bulunduğu kısır ola
naktan mutlaka çıkartmalıyız. Onu, bir taraf
tan büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi 
bedenen, ruhen, fikren güçlü yeni bir nesil ye
tiştirmenin en etkili ve yaygın aracı haline ge
tirmeliyiz. 

Kaynağını gençliğin üstün potansiyeline da
yamadan, binlerce kişinin elemesinden başarry-
le geçmiş üstün vasıflı sporcularımızı elde etme
den dünya sporcuları ile yarışmada sürekli ba
şarılara gitmeyi iddia edemeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; buraya kadar 
gençlik ve sporumuzun sorunlarına ve bu sorun
ların kaynağına siz muhterem arkadaşlarımı 
yaklaştırmak istedim. 

Bu. ihtiyaçları, sorumlular olarak nasıl çöze
ceğimiz konusundaki görüşlerimiz de şöyledir : 

Yurt içinde ve dışında uzmanları bulup, bun
lardan yararlanarak yukarda işaret etmeye ça
lıştığımız gençlik ve spor sorunlarından, mut
laka bakanlığımızın konusuna girecek olanları 
bütün ayrıntılarıyle ortaya çıkaracağız. 

Bu sorunları en etken biçimde ve en kısa sü
rede çözümleyebilecek bakanlığımız teşkilât ka
nununu Yüksek Meclisimize arz edebilmek için 
çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak bu te
mel aşamadan sonra hizmetin yerine getirilebi
leceğine inanıyoruz. 

Şimdi de sizlere, Bakanlık kuruluş kanunu
nu hangi esaslara göre hazırlayacağımız husu
sunda bilgi vermek İstiyorum. 

Bugüne kadar teşkilâtça hazırlanmış kanun 
tasarılarıyle sayın senatör ve milletvekilleri ta
rafından hazırlanıp Millet Meclisi ilgili komis
yonlarına intikal etmiş kanun tekliflerini ince
letmek ve bir rapora bağlatmak maksadıyla bir 
komisyon kurdurmuş bulunmaktayız. Bu ko
misyon 17 Aralık 1970 tarihinden itibaren her 
gün çalışmaya başlamıştır. Senatoda verememiş 
olduğum müjdeyi burada vereyim : Bu komis
yon raporunu hazırlamış ve bitirmiştir. 

Bu arada siyasî partilerimize, üniversite ve 
akademilerimize birer mektup yazarak kendi
lerinden gençlik ve spor sorunları hususunda 
düşüncelerini rica ettim. Bazı kuruluşlardan, 
görüşleri, gelmeye başlamıştır, 
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Kanunumuzun hazırlanması sırasında, spor
da otorite olan uzmanlarımızdan, spor mües
seselerimizden ve basınımızdan yardımlarını 
rica edeceğim. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ka
nalıyla - bu yazı da yazılmıştır - bütün dünya
da gençlik, spor konularının nasıl ele alındı
ğını, nasıl organize edildikleri konusundaki 
kaynaklan, dokümanları istemiş bulunuyoruz. 
Kuruluş ve işleyişte !bu kaynaklardan da ya
rarlanmayı düşünmekteyiz. Gelecek teklif, te
menni ve dokümanların bizlere büyük ışık tu
tacağı her türlü şüpheden varestedir. 

Kıymetli milletvekili akadaşlarım, en mü
ftüm ntokta ; Bakanlığımı&m kurulusu hangi 
esasa göre olacaktır?.. Bu, amaçlara yönelmiş 
Ibir fonksiyonel kuruluş olacaktır. Halen Ba
kanlığımızda bulunan mevcut genel müdür
lükler, bu fonksiyonları ifa edecek şekilde or
ganize edilecek ve icalbediy'or'sa yenileri de 
(bunlara eklenecektir. 

Sayın Başkan, pek muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; konuşmamın sonuna gelmiş bu
lunuyorum. Bakanlığımın kuruluş esprisini, 
kısa ve uzun vadeli çalışma esaslarını ve izle
yeceği yolu izah etmeye çalıştım. 

Değerli arkadaularım tenkit ve temenni
lerini büyük bir dikkatle takip ve tespit et
miş bulunmaktayız. Tenkit ve temennilerin, 
Bakanlığımın bundan sonra yapacağı çalışma
larda bizlere ışık tutacağı şüphesizdir. Bu ve
sile ile teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Şimdi de, gerek muhterem grupları adına 
ve gerekse şahısları adına konuşan arkadaş-» 
larıma arzı cevap edeceğim. 

İKjonuşmanm başında da beyan ettiğim 
ıgilbi, tahmin ederim ki, sunmaya çalışmış oldu
ğum bu konuşmamda arkadaşlarım, bir kısım 
suallerime cevap Ibulmuşlardır. Ama buna rağ
men, hürmetimin ifadesi olarak kendilerine ve 
(sorularına cevap vermek istiyorum. 

Muhterem Adalet Partisi Grufbu adına ko
nuşan Sayın Avni Kavurmaci'oğlu arkadaşı-
mıız, Bakanlığımızın kurulması ve yapacağı 
hizmetler üzerinde hassasiyetle durdular. 

Konuşmamda beyan ettim; Ibu kuruluşumuz 
ve organizasyonumuz Atatürkçü ve milli
yetçi görüte ve esaslar içinde en iyi şekilde dü
zenlenecektir. 
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ISaym arkadaşım izcilikten de bahsettiler. 
izcilik, bilindiği gibi Bakanlığımızın kurulu
şundan sonra yeniden ele alınarak önem ka
zanmış ve çeşitli faaliyetler yapılmaya baş-
lanmıişitır. 

Güreşi, de biraz evvel beyan ettim. Millî 
bir 'spor dalımız olan göreşi vatan, millet, 
ıSakarya nutuklarıyle kalkındırmamız mümkün 
değildir. Bilim'sel yolda yeni bir çalışma yap
maya mecburuz. Nihayet, bütün vücudun her 
tarafıyle faaliyette ibulunan 'bir spior dalının 
(birkaç 'oyunla hallinin mümkün olduğuna 
kani değilim. Bunu, rahmetli Yaşar Doğu'nun 
mezarı başında ve güreşimizin ikinci Ligler 
dlolayıısıyle yaptığım konuşmada da söylemiş 
(bulunmaktayım!. Bu, benim şahsi görüşüm de 
değildir, yazılan budur ve bunu benimiseyerok 
içtenlikle söylemekteyim. 

Teşkilâtımızın kadrosu konusunda azamî 
hassasiyet göstermekteyiz. Yetersiz olan kad
ro mücadelemize devam edeceğiz. Halilhazrırda 
bu kadroların bir kısmını çıkrtamadık, Bu 
kadroları almadıktan sonra, yapacağınız te
sisler dahi (bir odacının emrinde kaldığı müd
detçe hizmeti yapmak da mümknü olmaz ve 
Ibu tesislerden faydalanmak da mümkün ol
maz. 

Sayın Adalet Partisi Grubu adına konuşan 
Kavurmacıoğlu arkadaşım, 1972 yılı Eylül ayın
da memleketimizde yapılacak Avrupa İzcilik Ge
nel Kurul toplantısının en iyi şekilde organize 
edilmesini arzu ettiler. 

Avrupa İzcilik Genel Kurulu 26 - 29 Eylül 
1972 tarihleri arasında istanbul'da yapılacak
tır. Bu konuda gerekli tedbirler alınmaktadır. 
Bakanlığımdaki organizasyon komitesi ile Sa
yın Barlas Küntay'ın Başkanlığındaki icra ko
mitesi çalışmalarına devam etmektedir. 

Keza, kredi miktarının yertesiz olduğunu be
yan buyurdular. Bu kanaati paylaşmamak 
mümkün değildir. Bu, bir bütçe imkânı mesele
sidir. Verilen miktar budur. Bütün arzumuz da, 
gençliğe verilecek kredilerin günün şartlarına, 
ekonomik şartlara uydurulmasını sağlamak
tır. 

«Yurtların durumu üzerinde durulmalı «diye 
buyurdular. Yurtların ve öğrencilerimizin her 
türlü tesirlerden uzak ve rahat bir ortam içeri
sinde bulunması en halisane dileğimizdir. Bun
da şüphe etmemek lâzımdır. 

Biraz evvel umumi konuşmada bu noktalara, 
halihazırdaki durumunu ve tespit edebildiğim 
kadariyle noksanlıklarını tespit ettim. Bunun 
üzerinde hassasiyetle duracağız. Bu bakımdan, 
Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ka
vur macıoğlu'na şükranlarımı ve şayet tekrar 
sormak istedikleri husus varsa şimdi veyahut da 
yazılı arzu ederlerse, bilâhara vermeye amade 
olduğumu belirtmek isterim. 

Muhterem Millî Güven Partisi Grubu adına 
konuşan kıymetli arkadaşımız ihsan Kabada
yı'ya arzıcevaJbedeyim. 

Konuşmamda da belirttiğim gibi konularda 
hemfikiriz. Bunu paylaşmamak mümkün değil
dir. Bu bakımdan kendilerine şükranlarımı su
nuyorum. 

351 sayılı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun çok iyi niyetlerle hazırlandığı her türlü 
şüpheden uzaktır. Ama arz ettim, kâfi gelme
yen noktaları vardır. Bunun da biran evvel dü
zeltilmesinde zaruret vardır. 

Gençlerimizin barınma ve beslenme konusun
da lütfettikleri, tarihî gslişim içerisinde beyan 
buyurdukları fikirlere katılmamak mümkün de
ğildir. Fakat, konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
yalnız yurtların, bir sorumlu insan olarak ben, 
yemek yenilen, barınılan bir yer olarak telâkki
den öte, bir eğitim müessesesi haline ifrağında 
büyük fayda olduğuna kaniim. 

Biraz evvel beyan ettiğim gibi, verilecek 
kredi sayısı 1972 için 2 750 değil, 3 bindir. 

«Üniversitelerimiz, yurtları kabul etmemişler
dir» diye buyurdular. Doğrudur. Kredi ve Yurt
lar Kurumu Kanununun 22 nci maddesi bunu 
amirdir. Fakat, - anarşik hâdiseler hepimizin 
malumu - yurtlar tam manasiyle bir kontroldan 
uzak kalmıştır. O bakımdan, «bir bakıma fali 
hayırdır», beyanında da bulunduğum gibi, bu 
yurtların, gerek kamu yurtlarının, ki Ankara'da 
meselâ Ortadoğu Teknik üniversitesi, Siyasal 
Bilgiler Yurdu ve Hacettepe Yurdu bizim kont-
rolumuzda değildir. Bunun gibi bazı yurtların, 
hele bilhassa özel yurtların Sayın Kabadayı, İs
tanbul'da göreceksiniz, özel yurtlar da dâhil 
olmak üzere hepsine mutlaka bir kontrol meka
nizması kurmaya mecburuz. Yani bir bakıma 
fali hayırdır. O bakımdan buna şiddetle iştirak 
ediyorum. Getireceğimiz kanunda da bunun 
üzerinde ehemmiyetle duracağız. 
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BAŞKAN* — Sayın Bakan bir istirhamda bu
lunacağım: Cevaplarınız daha ne kadar devam 
edecektir? 

GENÇLİK V ESPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Çok az kaldı efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, su halde bir karar istihsal 
edeyim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇfJK (Devamla) — Rica edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bitimine değin, bu birleşimin devamı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurunuz efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Arzışükran ederim 
efendim. 

Sayın Millî Güven Partisi Grubu adına ko
nuşan, pek kıymetli arkadaşım Kabadayı'nm 
'hakikaten gençliğe, okula, camiye, kışlaya po
litika sokulmaması hususundaki fikrini, pay
laşmak mümkün değildir. Ben bunu resmen, is
tanbul'da basın toplantısında ve Adana'da be
yan etmiş bulunmaktayım. Bu bakımdan fikir
lerinde... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Beyanınız
da «paylaşmak mümkün değildir» dediniz, 
«paylaşmamak mümkün değildir» diye ifade et
meniz gerekir, değil mi efendim? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Evet efendim, evet. 
İkazınıza teşekkür ederim. 

iSaym KaJbadayı'nın beyan ettiği hususlara 
'verdiğim cevaplarda noksan bir tarafı kaldı mı? 
Biraz evvelki beyan ettiğim gibi, şükranlarımı 
arz eder ve icabında yazılı olarak verebilirim. 

'Muhterem Cumlhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına konuşan kıymetli arkadaşım Mehmet Ars-
lantürk beyefendiyle de şükranlarımı arz ede
rim. Bu mevzuda bu kıymetli arkadaşımızın has
sasiyeti olduğu malumdur. Nitekim Bütçe Kar
ma Komisyonunda bendonize suallar tevcih et
tiler. Konuşmalarında bu husus yine vardır. 

Kendileri de esasen daha evvel Millî Eğitim 
Bakanlığmda çalıştıkları için, bugüne kadar 
olan hadiselerin içinde bulunmuşlardır, yakinen 
bilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir ba

kanlıktır ve henüz teşkilâtlanması tamamlanma
mıştır. Doğrudur, bunu biraz evvelki konuş
mamda beyan ettim. Yalnız, bugüne kadar ya
pılan hizmetleri küçümsemek de doğru değil
dir. Bakanlığın bünyesindeki genel müdürlükler 
ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü çok büyük hizmetler 
ifa etmişlerdir. Ama beyan ettiğim gibi, noksan 
kalınmıştır. Maddî olanağımız budur, bunu 
açıkça ortaya koymakta büyük fayda vardır. 

Federasyonlardaki fahrî görev konusunda 
fikirlerinize katılmamak mümkün değildir. Bu 
gibi hizmetlerin fahrî olarak yapılması biraz 
garip karşılanabilir. Ama, bu, şu dakikada bir 
fikir an'gajmanı mahiyetinde lütfen kabul edil
mesin. Kanunumuz sırasında yazılmış ve yazıla
cak fikirler, teknik elemanlar mutlaka bu mev
zuda bir fikir getireceklerdir ve Yüksek Parla
mento, kanunumuzu sunduğumuz zaman, bu 
mevzuda fikrini beyan edecektir. 

Profesyonel futbol takım sayısı 107 dir ve 
bu geçmişin bir tatbikatıdır. 3 530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanunu, amatör spora ehemmiyet ve
rir. Aslolan, deminden beri ifadeye çalıştığımız 
husus da, aslında budur. Herkesin spor yapması 
hususunda birleşmeye mecburuz. Bu bakımdan 
ve ama bir realitedir; bu müesseseler doğmuş
tur ve planlama da bunu bazı ilkelerle çaresini 
aramışlardır. Tüzükle her yıl 3 ncü ligten 3 ta
kım düşerek, istediğimiz rakama inecektir ve bu 
zaman meselesidir. Fakat, onların da bir hayli 
sorunları vardır, istanbul'da amatör spor kulüp
leriyle yapmış olduğum toplantıları da, kanu
nun hazırlığı sırasında ilgili komisyona emanet 
edeceğiz. 

Yine beyan ettim: Spor tesislerimizin daima 
açık ve çalışır halde tutulması için yeterli kad
ro ve malî güce sahip değiliz. Bunun mücadele
si içindeyiz. Bunların envanterinin çıkarıldığın
dan, muhterem arkadaşlarım bahsettiler. Bütün 
kamu kuruluşları elinde ne gibi spor tesisleri 
varsa... Bunların bir taraftan tesis yokluğun
dan bahsediyoruz. Diğer taraftan da bir atıl ka
pasite var ve bu bir hakikattir. Bu bakımdan 
bunların üzerine eğilmeye de mecburum. 

Seyircisiz semt tesisleri planlanmış ve ikma
line çalışılmaktadır. 

sSayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na fikirlerini lütfeden arkadaşım ArslanMrk; 
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«ilişkilerimizde sebebolmayacak bir eğitim birli
ğini dikkate alacak şekilde düzenlemek gerekir.» 
diye buyurdular. 

Bu konudaki görüşlerine ve temennilerine 
katılmamaya imkân yoktur. Onun açıklamala
rımda beyan ettim. Bakanlığımız tamamen mem
leketimizin ihtiyaçlarına ve gerçeklerine modern 
ve fonksiyonel organizasyon, ilkelerine göre ye
niden düzenlenecektir. 

Sayın Arslantürk; «Beden eğitimi öğretmeni 
(bizdeki gibi dünyanın neresinde Millî Eğitim 
Bakanlığı dışında yetiştirilmektedir?» diye bu
yurmuşlardır. Cevap olarak şunu arz edeyim: 
Fransa'da bu işi Gençlik ve Spor Bakanlığı yü
rütmektedir. Fransa'nın Millî Spor Akademisi, 
Gençlik Bakanlığına bağlıdır, isveç'te beden eği
timi öğretmeni yetiştirmeyi sağlayan enstitü, 
kirala bağlıdır. Amerika'da bu işi genellikle 
üniversiteler üzerine almıştır, ingiltere'de de 
Amerika'daki gilbi üniversitelere bağlanması :'.ca-
fbetmektedir, şeklinde oranın yazarları, düşünür
leri fikir birliğimdedirler. 

Keza; «Spor Yazarları Derneği ve spor ku
lüplerine neden 30 000 liralık tahsisat verilmiş
tir » şeklinde beyanda bulundular. Bu, benden 
önceki kıymetli arkadaşlarım zamanına taallûk 
etmekle beraber, aldığımız objektif esaslarla bil
giyi arz ediyorum: 

Adı geçen kulüp, başarı ile spor faaliyetleri
ni organize etmektedir. Ayrıca, Akdeniz oyun
ları nedeniyle, dış memleketlerde yapılan ulus
lararası toplantılara tanıtıcı anlamda eleman 
gönderilmelerinin temini ile bu tür olimpik oyun
larda usûl olan ve bir yıl önceden Dünya Spor 
Yazarları temsilcilerinin davet edilerek, ağır
lanması gerektiğinden; ayrıca fiilen açtıkları 
spor dallarının çalışması için verilmiştir. Bu 
para aldığımız haJbere göre, halen bloke edil
miş olup, spor faaliyetleri için harcanacaktır. 

Dopinig konusunda, çağdaş uytgarlıklardaki 
tatbikat, yeni bir tüzük ile bizde de yürütülme
ye başlanacaktır. Keza, tespit edebildiğimiz hu
suslarda arzıcevaplarda bulundum. Cevaplarım 
noksan kaldığı takdirde kendilerime cevap ver
meye amadeyim, bu husus yazılı da olabilir; 
şayet şifahen sorarlarsa cevap verebiliriz efen
dim. 

Muhterem Demokratik Parti Gubu adına 
konuşan ve fikirler lütfeden Sayın Darendeli
oğlu; bilhassa «Bakanın gençlik kuruluşları içe

risine girmesi» hususunda fikir beyan ettiler 
ve bu talebe teşekkülleriyle irtibatını muhafa
za etsin, dediler. Bu irtibatı muhafazaya çalış
maktayız ve halihazırda faal olan talebe teşek
küllerinin başkanları ile görüşmeler yapmakta
yız. Bir kismı yüksek malumunuzdur ki, Örfî 
idarece kapatılmıştır, onlarla temasımız müm
kün değildir. 

Sonra Sayın Darendelioğlu konuşmalarında, 
geniş çapta talebe hareketlerinden ve anarşik 
hareketlerden bahsettiler. Esasen, muhterem 
Demokratik Parti Grubu adına 21 Ocak 1972 ta
rihli Millet Meclisinde gençlik sorunları hakkın
da gündem dışı yaptığı konuşma ile sayın Ra-
sim Cinisli arkadaşımız da bu konuyu ariz amik 
görüşülmesinde fayda olduğunu, beyan etmişler
di. Ben de aynı kanaati paylaşarak, bunun araş
tırılmasında fayda olduğuna kaniim ve bu araş
tırma yapıldığı takdirde, Bakanlığımın görevle
rine dair olan kısımlardan istifade edeceğim. 
Arzı şükran etmek isterim. 

Efendim keza, muhterem Darendelioğlu, Ak
deniz Oyunları ile ilgili kamuoyuna ve iştirakçi 
memleketlerin müspet fikirlerine rağmen, kul
landıkları - biraz evvel de bahsettim, onun tek
rar izahını rica edeceğim. - «fiyasko» kelimesini 
kullandınız mı, kullanmadınız mı? Ben o şekilde 
tespit edebildim ve pek değerlendiremedim; o 
bakımdan özür dilerim. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (istanbul) — 
Ben organizasyon için söylemedim. Birtakım 
spor temaslarının neticeleri bakımından söyle
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, işte spor hu
susunda hangi düzeyde olduğumuzu kamuoyu 
pekâlâ bilmektedir, diyorum. Muhterem Daren
delioğlu, öyledir. Nihayet bu, şimdiye kadarki 
tutumumuzun ifadesidir ve tarihî bir gelişimdir. 
Zira bugüne kadar sporcuyu - öyle bir geleneği
miz var ki, - biz haylaz, yaramaz insan olarak 
telâkki etmiş ve bugüne oradan gelmişiz, işte 
en sonra, bütün samimiyetiyle teşkilâtımız çalış
mıştır. Daha ileriye gitmek, dünkünü değil, 
yarmı düşünmeye mecburuz, daha ileriye gitme
ye mecburuz ve bunu hep beraber, elbirliğiyle 
yapmaya ve objektif esaslarla yapmaya mecbu
ruz. Buna iştirak etmemek mümkün değildir. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Güreşte de 
vaktiyle iyi bir durumda idik. 
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BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

Devam buyurunuz Sayın Bakan, Sorulu, ce
vaplı olmasın efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — «Okullarda, beden 
eğitimi derslerinin yetersizliği bir gerçektir.» 
dediler. Mutlaka bir gerçektir, bu doğrudur, bu
na yürekten inanıyor ve iştirak ediyorum. Esa
sen bunu söyledim. Onun için, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile temaslarımız devam edecektir. Mut
laka bu derslerin artırılması ve hattâ üniversi
telere mecburi ders konulması hususunda, ittifak 
halindeyim. Gerek Atatürk'ün 52 yıl evvel be
yan ettikleri, O «Miralay Mustafa Kemal» imza-
sıyle fikirlerinden ve gerekse Monsieur Baisenai-
re'den de verilmek suretiyle bunun lüzumuna 
kani olduğumu, bir Bakan olarak tekabbül et
tim. 

Antrenör ve monitör yetiştirmede bilimsel 
yol için, akademiler kurulmasına başlanmıştır. 
Onu da keza arz etmiş bulunuyorum. Cevap 
veremediğim kısımlar varsa özür dilerim. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (istanbul) — 
Gençlik kurultayı toplanması hususundan bah
setmiştim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Ha... Evet e|endim. 

BAŞKAN — Soru sormayınız efendim, ce
vaplı değil. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-
RAKÜÇÜK (Devamla) — Soru değil efendim. 
Onu kendileri fikirlerinde beyan ettiler. 

Bunun şiddetle taraflısı bir kimse olduğumu, 
beyan edeyim. Fakat, bu bir imkân ve hazırlık 
meselesidir. Onun için bir fikri, bir plan, bir 
platforma girme meselesidir. Bu platforma gi
rildiği andan itibaren, mutlaka bu gençlik ku
rultayının yapılmasında yüzde yüz beraberim, 
yapılması lâzımdır. 

Zannediyorum ki, muhterem gruplar adına 
fikir lütfeden arkadaşlarıma cevap arz ettim; 
noksan kalmış olabilir, özür dilerim. 

Şimdi şahısları adına konuşan arkadaşlarıma 
ara cevabedeceğim : 

Sayın Ataman şahsı adına konuşmalarında, 
sporcu ve eğitimci mücadelesinden bahsetmiş
lerdir. Bir sorumlu insan olarak, Bakanlığa ilk 
atandığım günden itibaren/ ben bu mücadele

nin karşısında olan bir arkadaşınız olarak di
kildim. Bu kanaatimi, bugün Bakanlığım mem
nuniyetle beyan edeyim ki, biraz evvel arza ça
lışmış olduğum kanunlarımızın ve raporun ha
zırlanmasında fevkalâde güzel bir atmosfer ve 
bir anlayış içerisinde bulunmuşlar ve bundan hep 
beraber memnuniyetle ayrılmışlardır. Bu mü
cadele mümkün değildir. Gençliği spordan, spo
ru gençlikten ayırmak mümkün değildir. O ba
kımdan, böyle bir mücadelenin asla ve kat'a 
karşısında olduğumu beyan etmek isterim. 

Biraz evvel Saym Darendelioğlu'na vermiş 
olduğum cevapta da söylediğim gibi, gençlik 
kurultayında tespit edilmesi politikasının... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — O zaman
da valiler de belediye reisleri de buna dahil 
olurlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Olabilir. Gençlik 
kurultayını topladığımız zaman, o politika, esas 
itibariyle bu plan ve programlarımızda vardır. 
Nihayet ikinci Beş Yıllık Plan, senelik icra 
programları, gençliğe götürülecek hizmetlerin 
ne olduğunu, politikanın ne olduğunu, belirt
miştir. Bunun ötesinde haliyle tabiî, üçüncü Beş 
Yıllık Planın hazırlıkları yapılacaktır. Bunun 
paralelinde bir Devlet politikası olacaktır. Ama, 
Gençlik Kurultayı kurulduğu takdirde keza ora
da da fikirlerden yararlanmamak mümkün de
ğildir Sayın Ataman. Gayet tabiî yazmıştır, ge
rek sporda gerek diğer konularda bu konuşma
larımızın hepsi buna bağlıdır. Biliyorsunuz bu
nu tekrar okumaya lüzum hissetmiyorum. 

Sinildi, Saym Ataman'm üzerinde hassasiyet
le durdukları ve Bütçe Karma Komisyonunda 
da bazı arkadaşlarımın bu konu üzerine eğildik
leri, Halkapmar stadyumu ile ilgili bizim gö
rüşümüzü arza çalışacağım. 

Bunu, Bayındırlık Bakanlığı bütçesi sırasın
da muhterem Bakan Mukadder öz tekin Beye
fendi arz etmişlerdi, keza hemen şunu arz ede
yim; bu rapordan Sayın Öztekin bana da gizli 
olarak bir rapor takdim ettiler. Yazılı olarak 
görüşümüzü arz ettikten sonra, ki, bu görüşü
müz şudur: Bakanlığımıza bağlı Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğümüzce 10 . 7 . 1968'de iha
le edilmiş, 12 . 7 . 1968'de yer teslimi yapılmış 
ve 12 . 2 . 1969 tarihinde, inşaat bütün vecibe
leriyle Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. 
Henüz kesinhesap çıkmamıştır, ancak son istih-
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kak toplamına göre 138 milyon 138 bin 918 lira 
81 kuruşluk ödeme yapılmıştır. Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğünce, bu miktarın, yani 138 
milyonun 11 milyon 575 195,78 kuruşu ödenmiş
tir. Bu rakam içinde ayrıca dillerde dolaşan ve 
57 000 metre uzunlukta 34 milyon 200 000 Türk 
lirası tutarındaki Fore Kazık işinden, adı geçen 
genel müdürlüğümüzce ödenen, yani basında, 
Milliyette ve Mimarlar Odası tarafından dile 
getirilen hususta, arz ettiğim gibi 138 milyon
dan bizim zamanımızda ancak 11 milyonu har
canmıştır. Bizim zamanımızda bu Fore Kazık 
meselesinden 411 676,25 kuruş ödemede bulu
nulmuştur. Görüldüğü gibi; ödemelerin tümü 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılmış ve tahkikat 
da onların tarafından yürütülmektedir. Sayın 
Ataman, objektif esaslarla arşivlerimizden al
dığımız netice budur. Şayet bu 11 milyon lira
lık kısımda dahi, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü tarafından yürütüldüğü zaman bir sui
istimal varsa, onu derhal tahkikata tabi tutaca
ğız. Bundan emin olmanızı rica edeceğim, bunu 
bu kürsüden beyan ederim. 

ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; böy
lece sabrınızı da belki suiistimal etmek suretiy
le beni dinlemek lûtfunuzdan dolayı şükranları
mı ve teşekkürlerimi beyan ederek huzurunuz
dan ayrılacağım. Bu arada hemen şunu beyan 
edeyim ki, şayet cevaplandırılmamış hususlar 
varsa onları sorduğunuz takdirde cevaplandır
maya amade olduğumu, yok, eğer yazılı olarak 
cevap istendiği takdirde keza buna da amade 
olduğumu beyan eder, hepinize en kalbî şükran
larımı kendim ve teşkilâtım adına sunmak iste
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sorular var, 
bunların kifayeti müzakerenin oylanmasından 
evvel tevcihi istenmektedir. 

Okuyorum: 
Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz tara

fından verilmiş bir önerge var, okuyorum. «Ko-
caeli'nde inşaatı devam eden stad ne zaman bi
tirilecektir ve ne miktar tahsisat ayrılmıştır» 
diye soruyor. Arzu buyurursanız yazılı olarak 
arzu ederseniz şimdi cevap verebilirsiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bilâhara yazılı 
olarak cevaplandırmak istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Pekiyi efendim. Şimdi Adıya
man Milletvekili Saym Mehmet Zeki Adıyaman 
tarafından sorulmuş suali okuyorum: 

«Adıyaman, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ait Gençlik Parkı ve yüzme havuzunun 
su yollarının bozulması yüzünden iki senedir 
havuzdan istifade edilememektedir. Yazları ol
dukça sıcak geçen Adıyaman'da böyle tesislere 
çok ihtiyaç vardır. İki yıldan beri bu onarım 
maalesef yapılamadı, azamî 100 000 lira gibi 
cüzî bir para ile su yollarının onarımı mümkün 
olacağına göre; bu yıl Adıyaman Gençlik Par
kı yüzme havuzunun onarımı yapılacak mıdır»? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Maraş) — Hoca bu
rada yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, Sayın 
hocam karşımda bulunuyorlar, cevapları kısa
dır, hemen cevaplandırayım. 

Efendim, Adıyaman havuzu için 1972 prog
ramında tahsisat konmamıştır. Esasen standart 
ölçüde olmayan bu havuzun onarım imkânları
mızla çalışır hale getirilmesi düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Kayseri Milletvekili Şevket Doğan 

tarafından iki soru tevcih edilmiştir, okuyorum: 

«1. — Erciyes Dağında yıllardan beri tesisi 
düşünülen telesiyej malzemeleri çürümek üze
redir, bu konu ne zaman halledilecektir ve iç 
Anadolu dağcılığının gelişmesi hususunda neler 
düşünülmektedir ? 

2. — Ankara, Dağcılık ve Kış Sporları Ku
lübü, başkentte kayakçılığı geliştirme çabasında 
mıdır, bu kulübe bir yardım yapılması düşünül
mekte midir?» Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, müsaa
de ederlerse yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak ce
vap vereceklerdir efendim. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Hüsamettin Ba-
şer tarafından tevcih edilmiş 3 soru vardır, oku
yorum efendim: 

«1. — üniversite ve fakülte bahçelerindeki 
yurtların, bu müesseselerin dışına çıkartılması 
için bir tedbir düşündünüz mü veya düşünür 

j müsünüz? 
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2. — Bütün müesseselerce verilen bursların 

kaldırılarak borç şeklinde kredi verilmesi için 
çalışmanız var mıdır? 

3. — Gençlere, fizikî eğitim yanında ahlâkî 
ve terbiyevî eğitim verilmesi için bir tedbir ve 
düşünceniz var mıdır?» Sayın Bakan bu soru
ya yazılı olarak mı cevap vereceksiniz?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, müsaa
de ederseniz bu soruya yazılı olarak cevap ve
reyim. Çünkü burada şu dakikadaki bir angaj
manın belki clbür ilgili bakanlık arkadaşlarımı 
da kırabilir. Bu bir koordinasyon meselesidir, 
bilhassa burslarla ilgili kısım, keza üniversite 
yurtlarının, üniversite dışına çıkması mesele
sinde, ariz amik konuşmam da vardır bu mev
zuu. Onun için yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Bakan 
bu soruya yazılı olarak cevap vereceklerdir. 

Antalya Milletvekili Sayın Hasan Ali Gül-
can tarafından verilmiş bir soru var, okuyo
rum: 

«Antalya yüzme havuzunun inşa edilmesi ne 
safhadadır, bu sene içinde inşasına başlanacak 
mıdır ve ihalesi yapılmış mıdır?» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Antal
ya'da deniz var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, tekni
kerlerimden aldığım malûmata göre şöyle ce
vaplandırayım; 1972 yılında bitirilmek amacıy-
le inşaatı yürütülen bu tesise, Bayındırlık Ba
kanlığının talebi üzerine programa 450 000 Türk 
lirası konmuştur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Yenipı 

nar tarafından verilmiş bir önergede iki soru 
vardır, okuyorum: 

«1. — Yatılı lisesi, yatılı yapı sanat enstitü
sü, yatılı öğretmen okulu ve yatılı kız enstitü
sü ile bir öğrenci şehri olan Tunceli'de Bakan
lığınızca yapılan hizmetler nelerdir, ne gibi ta
savvurlarınız vardır? 

2. — Türkiye'nin kış sporları için merkez 
olabilecek şartlara sahip Tunceli'de bu konu ile 
ilgili bir araştırma yapmak lüzumuna Bakanlık 
katılıyor jnu?» Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, eleman-
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larımdan almış olduğum beyan, belki kâfi gel
meyebilir, o bakımdan müsaade ederlerse bu 
soruya yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, efendim. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Kaya tara

fından verilmiş bir önerge ile 3 soru sorulmak
tadır, okuyorum efendim: 

«1. — Kayak spor ve yarışmaları bakımın
dan Türkiye'mizin güzel ve müstesna yerlerin
den birisi olan Sarıkamış ilçemizde bu sporla il
gili ne gibi çalışmalar vardır? 

2. — Mevcut tesislerin yetersizliği ve bu 
spora ait araç ve gereç noksanlığı, zaman za
man Bakanlığa aksettirildiği halde tatmin edici 
cevap alınamamıştır, Sayın Bakan bu hususta 
ne düşünmektedir? 

3. — Kayak müsabakalarında Sarıkamış'lı 
gençler en iyi dereceleri almaktadırlar. Hal böy
le iken Milletlerarası Kayak müsabakalarının 
Sarıkamış'ta yapılması Bakanlıkça düşünülmek
te midir, değilse sebepleri nedir?» Buyurun Sa
yın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, Sayın 
Kemal Kaya arkadaşımız üç noktada sualler 
tevcih etmişlerdir. 

Birinci suallerine cevaben; Sarıkamış ilçe
sinde kayak tesislerimiz mükemmeldir, kamp 
tesislerimiz vardır, yarışmaların sıklet merkezi 
bu bölgededir ve program gereğince devam et
mektedir. 

İkinci sualleri : Spor tesisleri işler durum
dadır, malzeme istekleri ise yerine getirilmekte
dir, noksan malzemeleri varsa onları bildirme
lerini istirham etmekteyiz. 

Üçüncü soru : Milletlerarası Kayak Müsa
bakalarının Sarıkamış'ta yapılması, sosyal te
sislerimizin biraz daha geliştirilmesine bağlıdır, 
bu konuda gerekli çalışmalarımız da vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Beyti Arda ta
rafından verilmiş bir önerge var, okuyorum: 

«Kırklareli, Babaeski Stadı programa alın
mış mıdır, alınmışsa ne zaman bitecektir?» Sa
yın Bakan buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Yazılı olarak ce
vap vereceğim efendim. 
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BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacaklar 
efendim. 

İstanbul Milletvekili Sayın Osman özer ta
rafından verilmiş bir önergeyi okuyorum efen
dim : 

«Sahalarımızın, (ya İstanbul veya Türkiye 
sahalarının) yetersizliğinden ötürü 3 ncü Milîî 
Ligden bu sene 8, gelecek senelerde 8'er takıma 
düşürülmesi doğru mudur? Mümkünse her 
gruptan birer takımın düşürülmesi düşünülü
yor mu, saygılar» Buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bu teknik bir ko
nudur. Bir bakan eğer derecata riayet etmez 
de burada herhangi bir fikir verdiği takdirde 
müşkül duruma düşeceği doğrudur. Ben bu ka
naatte değilim, teknik elemanlarımız nihayet 
planın vermiş olduğu salâhiyete göre bu tüzüğü 
çıkartacaklar ve ilmî bir şekilde ele alacaklar
dır, bundan emin olmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özbey ta

rafından verilmiş bir önerge var, okuyorum: 
«izmir'de Akdeniz Olimpiyatlarının yapıldı

ğı Alsancak Stadyumu etrafında bugün için 
bomboş olan sahalarda çevre yolları bugünden 
itibaren yapılmaya başlanmazsa 70 - 80 000 ki-
iş stadyumu boşaltırken çok büyük bir tıkanık
lık olacaktır, bu hususta Bakanlıkça bir çalışma 
var mıdır?» Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bakanlıkça bir ça
lışma olup olmadığını kendilerine yazılı olarak 
beyan edeyim, yalnız şunları burada peşinen 
söylemek isterim ki; ve daima konuşmalarımda 
bu realiteyi işlemişimdir. Bu kadar kısır maddî 
olanaklarla Türk sporuna hizmet etmek müm
kün değildir. Bu olanakları artırmak lâzımdır. 
Bir taraftan milyonluk tesisler yapılırken, onun 
çevre yollarının yapılması lâzım, ama şöyle siz
leri bir gün kabil olsa da bütün Anadolu'yu 
gezdirsem ellerinde bayraklarla, filamalarla ge
zen ve «bize saha ve tesis yapınız, bütün kah
veleri kapatalım» diyen gençliğe o zaman, ehem
ini mühimme tercih etmenin prosedürünü çiz
mekte, hep beraber olacağımıza kaniim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Yani, çalışma yoktur dediniz; 
soru cevaplandırılmıştır. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Ayrıca cevaplaya
cağım efendim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir efendim; te
şekkür ederiz Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim ben de 
tekrar teşekkür ederim; hürmetler ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Ahmet Buldan-
lı'da, buyurun efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; vakit g«ç olduğun
dan müsamahanıza sığınarak birkaç kelime arz 
etmek istiyorum. 

Gençlik meseleleriyle spor, içice haldedir
ler. Gençliği spordan sporu gençlikten ayırmak 
mümkün değildir. Yalnız, bir Türk atasözü var
dır; «Kem alât ile kenıalât olmaz» der. Bir 
gençliğin istenilen ve mükemmel seviyede spor 
yapabilmesi, beynelmilel sahada söz sahibi ola
bilmesi, ancak kendisine tahsis edilen spor te
sislerinin mevcudiyetiyle kaimdir. Bir hususu 
arz etmek istiyorum ki, bu Türk sporunun dü
ğüm noktasıdır; 1961 "den beri faaliyette bulu
nan Gençlik ve Spor Bakanlığının münhasıran 
bir futbol bakanlığı olmasından kurtarılması 
lâzımdır. Yani, bütün branşları içine alan, hep
si aynı derecede malî imkânlarla teçhiz edilen, 
değerlendirilen bir bakanlık haline getirilmeli
dir. Bu da bir kadro meselesidir. Spor Bakan
lığını teşkil eden muhterem zevata, herhangi 
bir şekilde bir sataşmada bulunmak istemiyo
rum. Ancak, şunu sarahaten söyleyeyim ki, 
1924 idman ittifaklarından bu yana federas
yonları aynı şahıslar işgal etmektedirler. Tes
pih taneleri gibi birbiri arkasındaki 3 - 5 kişi 
arasında idare edilen federasyonlarla Türkiye'
nin sporda kalkınması mümkün değildir. Türk 
sporunun kalkınması, idealist, fedakâr, bilgili, 
fikir ve kültür bakımından teçhiz edilmiş, yük
sek kabiliyetli idarecilerle mümkün olabilir. 

Tesis dediğimiz zaman, en ücra köyden en 
büyük şehirlerimize kadar, mahalleler arasında 
küçük, basit, barakalardan müteşekkil kapalı 
salonlar, basit spor tesislerini anlamak ve bun
ları yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 

i gösteriş kabilinden 3 - 5 şehrimizde kurulan 
100 binlik, 200 binlik stadlarla iş yapmış görün» 

[ mek mümkün değildir. Büyük şehirlerimizde 
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gençliğin bir kısmı diskoteklere, bir kısmı ye
raltı komünizminin tesiri altındaki hücrelere 
dadanmış tır. Peki, Anadolu gençliği?... işte on
ları, dediğimiz basit mahalle kulüpleri, mahal
le sahaları, küçük tesislerde toplamak lâzım. 
Bunların oralarda spor yapmalarıyle bu iş 
mümkün hale gelir. 

Türkiye'de spor dendiği zaman akla 3 mev
zu geliyor; basketbol, futbol ve güreş. Bu 3 
spor branşı Türkiye'de tanınmıştır ve maalesef 
bu 3 branş da 1956'dan bu yana, münhasıran 
düşme göstermektedir. Çünkü, idareciler ama
tör, sporcular profesyoneldir. Tamamen bir 
amatör olması icabeden basketbol sporcuları 
dahi, A^dan Z'ye kadar, federasyonu dahil, hep
si profesyoneldir. Her sene konmuş olan bir 
tahdidin dışında kalmalk lüzere, aynı şehirde
ki, merkezdeki kulüpler arasında transfer yok
tur, ama şehirler arası transfer vardır, Türki
ye'de isim yapmış 3 - 5 basketbolcu şehirler ara
sında bir turist gibi mütemadiyen kulüp değiş
tirmektedir. »Herhangi bir igiin, istim üzerinde 
olmak kaydiyle kazanılan bir spor müsabaka
sından sonra; «Efendim, en üst seviyeye geldik, 
şampiyonuz, kahramanız, yiği'tiz,» gibi beyan
larla Türk sporu kurtarılamaz. Sporumuzun ge-
rilem'esine 3 unsur sebebolmaktadır. 

Birincisi, bugün iş başında bulunan, bazıları 
müstesna, kademelerin kifayetsiz oluşu; 

ikincisi, tesislerimizin natamam ve noksan 
oluşu; 

Üçüncüsü de, matbuatımızın bu işi ters cep
heden yorumlamasıdır. 

Yani, matbuat topu 20 m. vuran bir futbol
cuya, bir zayıf güreşçiye bir bilmem at koştu
ran sporcuya, beynelmilel sahada ün kazan
mış, beynelmilel ölçüler içerisinde derece almış 
sporcular gibi her gün sabahtan akşama bir ar
ka sütunu, tamamiyle hanımlarından, çocukla
rından şahsî hayatından başlamak üzere tahsis 
etmekte, metini senada bulunmakta; onlara bir 
evliya, bir kahraman gibi muamele etmektedir. 
Bu muameleler, onların şımarmalarına, onların 
kabiliyetlerinin düşmesine ve yozlaşmasına se
bebolmaktadır. Matbuat artık realiteyi görme
li, hakikati umumî efkâra göstermelidir. 

Şunu arz etmek istiyorum sayın milletvekil
leri; millî imkânlarımızla kurduğumuz tesisle
rimiz amatör sporcuların emrinde olmalıdır. Yıl
da milyonluk transferleri olan Ve 500 kişiyi 

geçmeyen bir sporcu kadrosuna bütün tesisleri 
amade kılmak, amatör sporumuzu ihmal etmek 
demektir. 

Bugünkü federasyonlarımızın ve Spor Ba
kanlığımızın gayesi de bu olmalıdır. 300 - 500 
sporcuya imkân "'kazandıracağız, transfer yapa
cağız diye 100 binlik stadları oırlarm emrine 
vermek doğru değildir. Bugün ne Ankara'da, 
ne İstanbul'da, ne izmir'de bir atletin koşabile
ceği, bir atletin soyunup yıkanabileceği, bir at
letin üzerinde idman yapabileceği en ufak bir 
tesisimiz vardır. Ankara'da bir atletizm, saha
mız vardı. Bu sahada atletlerimiz, basit çerçe
vede olsa dahi, kendi imkânlarıyle çalışabili
yorlardı; fakat belediye buradan yol geçirince, 
bu saha da kuyruğu kopmuş bir mahlûk gibi 
ortada kalmıştır. Ne koşulur, ne atlanır bir ha
le gelmiştir; sırıtmış kalmıştır. 

19 Mayıs Stadı kapalıdır; spor pistleri, kul
varları balçık halindedir; koşmak mümkün de
ğildir. Ankara'nın herhangi bir yerinde atle
tizm yapacak herhangi bir saha yoktur. Bu yok
luk arasında hangi şampiyonu çıkaracaksınız? 

Olimpiyattan olimpiyada, buraya iştirak 
edecek atletleri seçmek için bir baraj koyuyor
sunuz; 3 - 5 atlet bu barajı aşıyor, hasbelkader 
aşıyor; o gün aşıyor; doping mi yapmıştır, na
sıl aşar bilinmez. Bir kafile götürürsünüz, kafi
lelerimiz Habeşistan'ın, Uganda'nın Yeni Gine'
nin gerisinde kalır. Türk Milletinin haysiyetiy
le oynamak kimsenin hakkı olmamalıdır. 

İkinci olarak arz edeceğim husus şudur; gü
reş mevzuunu ele almak istiyorum. Biliyorsu
nuz, güreş kaynağımız köylü çocuklarıdır. Ar
tık güreş bir oyun olmaktan çıkmıştır; bir fizi
kî kondisyon, bir zekâ, bir çeviklik haline gel
miştir. Şunu üzülerek arz ediyorum; bundan 
önceki Tokyo Olimpiyatlarında bir Türk güreş-
çisiyle güreşen bir Japonun filmini seyrettim; 
Japon güreşçisi bizim güreşçinin elini tutmadan 
o güreşçimizi diskalifiye ettirdi. Etrafında öyle 
hızlı döndü ki, o dönmeden mütevellit bizim 
güreşçi oturup istifra etti sayın milletvekilleri. 
Antrenör demek, güreşçilerin başına antrenör 
koymak, «efendim işte dünya şampiyonu idi, 
10 defa olimpiyat şampiyonu oldu.» demekle ol
maz. 1000 defa şampiyon olsun antrenör veya 
hoca olamaz. Yapılan bir hareketin, yani spor
cuya tatbik edilen bir fizikî hareketin hangi 

, adaleye, nereye hitabettiğini bilmeden, «tozlu 
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sahada 3 tur atın da göreyim, bakayım.» demek 
güreş antrenörü olmak demek değildir. Onu, 
modern kondüsyon kaideleri içerisinde nasıl ye-
tiştirilirse, fizik neyi emrediyorsa o şekilde ye
tiştirmek, terbiye etmek ve sonra spor sahaları
na çıkarmak lâzımgelir. Bunlar yapılmadan 
herhangi bir şekilde Türk sporunun, futbol, 
basketbol, atletizm, şu bu, muvaffak olması 
mümkün değildir. 

Bir de malî imkânsızlık yüzünden tesisleri
mizin yapılamadığı bir gerçektir. Elimizde bu 
konuda bir tutamak vardır; Toto. Spor - Toto 
İdaremizin Sayın Genel Müdürü Enver Dolay 
Bey hakikaten işinin ehli, hakikaten bu işleri 
bilen, çalışkan, zeki bir arkadaşımızdır. Kendi
sine imkân verilmelidir; kendisine salâhiyet ta
nınmalıdır ve buradan alman gelirler münhası
ran tesislerimize harcanmalıdır. 

Kadro meselesinden bahsetmiyorum, ihtiya
cı kadar kadro alır, kullanır, çıkartır, bunlar 
mühim değil. Mühim olanı, Spor - Toto gelirle
rinin artırılmasıdır, iddia edildiği gibi her ko
lona 50 kuruşluk zam yapıldı diye gelirin düş
tüğü doğru değildir. Doğru olan husus şudur : 

Spor - Toto gelirleri düşmektedir, meselâ 
13 tutturan 200 bin lira kazanan bir iştirakçinin 
eline ancak 120 - 130 bin lira geçmektedir. Zira, 
iştirakler payı alınır, masraflar alınır, bono ke
silir, Veraset ve intikal Vergisi alınır. Bu ba
kımdan artık cazibesini kaybetmiştir. Bu ba
kımdan bu da düşünülmelidir. 

Müsamahanızı fazla suiistimal etmemek için 
burada sözlerimi kesiyorum. Saygılar arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan bütçe üzerinde yeterince 

konuşmalar yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin madde 
ve bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
I Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 14 004 259 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir takrir 

vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesinde 

«12.391 giyecek yardımı» maddesinin açılması 
ve bu maddeye «13.160 hizmetli giyim alımları 
ve giderleri» maddesinde mevcut 12 000 liranın 
aktarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takrire Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Komis
yonumuzun vermiş olduğu bir takrirdir; katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor; takriri oylarınıza arz edeceğim. Bu suret
le kabulü halinde 12,000'nci bölümde 12.391'nci 
madde tesis edilmiş olacak ve 13.000'nci bö
lümden de 13.160'ncı madde alınmış olacaktır. 
Her iki bölümde de takriri oylarınıza arz edece
ğim. 

Evvelâ bölümde maddenin açılmasına dair 
kısmı oylayacağım; öbürü de paranın o madde
den buraya aktarılmasına aidolacaktır. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle burada 12.391'nci bölüm açılmış
tır. Şimdi, bu takriri kabul edilmiş olduğuna 
göre, bilâhara diğer bölümden çıkmasını da oya 
arz edeceğim. Buraya 12.000 lira ilâve etmek 
gerekiyor; ediniz. Kabul ettiğiniz takrir veçhi
le bölüme ait miktarı tekrar okutuyorum. 

«Bölüm 12.000 Personel giderleri 14 016 269 
lira.» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Bölüm 13.000 yönetim giderleri 1 488 501 
lira.» 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz takrir veçhile 
13.160'nci hizmetli giyim alımları ve giderleri 
maddesinde hiçbir miktar kalmadığı cihetle büt
çeden çıkmıştır ve bu suretle de kabul ettiğiniz 
12 bin lira buradan 12.000'nci bölüme aktarıl
mıştır. ) 

Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bölüm 14.000 Hizmet giderleri 26 599 151 
lira» 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığının 6 genel mü

dürlüğü ile 14 bağımsız müdürlüğü, 5 ayrı bi
nada yerleşmiş bulunmaktadır. Bu yerleşme dü
zeni hizmetlerin aksamasına sebebolmakta, ve
rimi düşürmekte, maliyeti artırmaktadır, özel
likle Bakanlığın 4 genel müdürlüğüyle 9 bağım
sız müdürlüğünün kirayla oturmakta olduğu 
Necatibey Caddesindeki binası, gelişen hizmet 
dairelerinin ihtiyacına cevap vermemektedir. 
Daha etkin hizmet sağlayacak ve dağınıklığı 
önleyecek yeni bir binaya taşınabilmek için ha
len bütçenin 13,610 kira maddesine konan büt
çenin 13.000/610 kira maddesine konan 500 bin 
TL. ödeneğin yine bütçenin 14.000/595 madde
sindeki Spor ve izcilik giderlerinden 500 bin 
TL. aktarma yapılarak 1 milyon TL, lirası çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

tçel Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
Kadir Çetin Cevat Eroğlu 

- Maraş Milletvekili 
Atillâ İmamoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Masraf 
artırıcı niteliktedir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Aynı bölümle ilgili bir takrir daha var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin bölüm 

14.595'ten Yapı, tesis ve büyük onarım bölümü 
olan 22.000'e 2 milyon liranın aktarılmasını, ya
rım işlerin ve tamirlerin sürüncemeden kurtarıl
ması için arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Milletvekili Adıyaman Milletvekili 
Hüsamettin Başer Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor, takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum. 

(A/l) CARt HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 26 599 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 850 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 080 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım 
lan ve onarımları 1 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul'edilmiştir. 
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(A/3 SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.'.. Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 11 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi aenel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (45 817 790) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (25 000 000) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları içinde (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (79 045 554) 
lira ki, toplam olarak (149 863 344) lira öde
nek verilmiştir. 

(1) 477 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

27 . 2 . 1972 O : lv 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 24 448 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 011 574 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 19 302 991 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATRTRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 23 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 675 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 28 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 50 459 198 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 506 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 80 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (149 863 344) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 
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B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

61,000 Kurumlar hâsılatı 68 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 6 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 73 813 343 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan 

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

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakuk edip 
de yılı içinde ödenemeyen borçlar, müteakip yıl 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince, her nevi spor saha ve tesisleri 
vücuda getirmek amaciyle, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaretli cetve
linin 21.000 ve 22.000 nci bölümlerinde yer alan 
ödeneklerden 4 ncü maddesi gereğince bilâhara 
bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlar
dan Beden Terbiyesi bölge başkanlıklarınca 
3530 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emanet 
yolu ile yapılabilecek işlerin dışında kalan ya
tırımlara ait ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı 
ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalına
cak miktarları, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
mevcut veya yeniden açılacak aynı yatırım hiz
metlerine sarf edilmek üzere, aktarma için ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir. 

Baymdılrık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sa
yılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Kabul etme
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. —- Bu kanun, 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu, Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen?.. Yok... 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

— 554 — 



M. Meclisi B : 51 27 . 2 . 1972 O : 2 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

Başkanlık, saat 15,00'te toplanmayı uygun 
görmektedir. Saat 15,00'te toplanılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,00 

İKİNCİ GTÜRUM 
Açılma saeti : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimin 2 nci Oturumu 
nu açıyorum. 

3. — 1971 yılı Biltee Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/610; (!. Sena
tosu 1/61) (M. Meclisi S. Sayısı: 502; V. Sena
tosu S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26,2:1972) 
(D 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonunca ve
rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 2 . 1972 tarihli gelen kâğıtların rapor

lar kısmında bulunan 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının önemine binaen 48 saat 
geçmeden gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı 502 sıra sayıda kayıtlı bulunmakta
dır. Gelen kâğıtlardan gündeme alınması 48 saat 
beklenmeksizin görüşülmesi ve bütün işlere tak-

(1) 502 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

dimen görüşülmesi hususu Bütçe Plan Komisyo
nunca talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul buyu
ranlar... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmış
tır. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerinden (23 013 600) lira düşülerek, aynı Ba
kanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci (Borç 
ödemeleri) bölümünde yeniden açılan 36.350 
nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 
«bu ödenekten harcanmayan kısmını ertesi yıla 
devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.») maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum. 
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(1) SAYILI CETVEL j 
Düşülen j 

Bölüm Lira j 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 18 013 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazıh tertiplerine (4 397 000) li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Bölüm Lira 

Başbakanlık 
13.000 Yönetim giderleri 897 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

Başbakanlık 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

4. — 1971 jyılı Bütçe Kanunuyla bağlı (A/3) 
işaretti cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ına Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/617) C. Senatosu 1/63; (M. Meclisi S. Sa
yısı : 503; C. Senatosu S. Sayısı: 74) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu Başkan
lığınca verilen bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 2 . 1972 tarihli gelen kâğıtların rapor

lar kısmında bulunan 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının önemine bi
naen 48 saat geçmeden gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının gündeme alınması, 48 saat beklenmek
sizin bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu 
talebolunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırıl
mıştır. 

(1) 503 sıra sayılı hasmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 
34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne) maddesine (60 000 000) liralık 
ek. ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/618; C. Senatosu 1/62) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 504; C. Senatosu S. Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu Başkan
lığınca verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

(1) 504 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 2 . 1972 tarihli gelen kâğıtların rapor

lar kısmında bulunan Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının önemine binaen 48 saat geçmeden gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlarda bulunan 504 
sıra sayısında kayıtlı Karayolları Genel Müdür-

I lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının 48 saat beklenmeksizin görüşülmesi ve 
bütün işlere takdim edilmesi hususu Komisyon 
Başkanlığınca talebedilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Komisyon raporunun okunmaması hususu 
Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (60 000 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum : 

Tasarıya bağlı cetveller 
Bölüm Lira 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(A/l) 

12.000 Personel giderleri 9 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 36 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

oylarınıza arz ediyo-
Kabul etmeyenler... 

Maddeyi cetvelleriyle 
rum. Kabul buyuranlar... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(60 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste-
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

6. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakül
tesi kuruluş kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (1/590) (S. Sayı
sı : 495) (1) 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş önerge vardır, okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
24 . 2 . 1972 tarihli gelen kâğıtlar arasında 

bulunan 495 sıra sayılı Atatürk Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çu
kurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısını 
ehemmiyetine binaen biran evvel kanunlaşması 
için Meclis gündemine alınarak öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Orhan Dengiz Dr. Kemal Demir 
D. P. Millet Meclisi M. G. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Vedat önsal Dr. Vefa Tanır 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bulunan gelen kâğıtlarda mevcut 
ve 495 sıra sayısında kayıtlı Atatürk Üniversi
tesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek 
Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı
nın 48 saat beklemeksizin ve bütün işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesi hususu talebedilmek-
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun oyunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Komis
yon raporunun okunmaması Genel Kurulca ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 495 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 
sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi 

kuruluş kanunu tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi gereğince Atatürk Üniver
sitesine bağlı olarak Adana ili dahilinde Çu
kurova Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde geliştiril
mek gayesiyle kurulan bu fakültenin tesis, araç 
ve kadroları Çukurova Üniversitesi kuruldu
ğunda bu üniversiteye intikal eder. 

SAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen Milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (L) işaretli ve (1) ve (2) sayılı cetveller
de yazılı kadrolar Atatürk Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 6990 sayılı Kanuna bağlı 
(L) işaretli ve (1) ve (2) sayılı cetvellere (Çu
kurova Tıp Fakültesi) başlığı altında eklen
miştir. 

ilişik (L) işaretli cetvelde yazılı kadrolar 
1972 yılı içinde kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Tıp Fakültesi Adana 
ilinde Merkezî Araştırma Hastanesini ve Çu
kurova'nın diğer bölgelerinde çevre uygulama 
hastanelerini açar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Çukurova Tıp Fakültesinde in-
törnlük dahil öğretim süresi altı yıldır, tntörn-
lüğünü tamamlamayan öğrenciler serbest he
kimlik yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

7. — '6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plan komisyonları raporları (1/599) (8. Sa
yısı : 494) (1) 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 . 2 . 1972 tarihli gelen kâğıtlar ara

sında bulunan 494 sıra sayılı 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi kuruluş Kanununa ek kanun 
tasarısını, ehemmiyetine binaen, biran evvel ka
nunlaşması için Meclis gündemine alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Uşak Bolu 
Orhan Dengiz Kemal Demir 
D. P. Grup M. G. P. Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Sakarya Konya 
M. Vedat önsal Vefat Tanır 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilen önerge ile 24 . 2 . 1972 günlü gelen 
kâğıtların 2 sıra numarasında kayıtlı 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek ka

fi,) 494 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nun tasarısının 494 numarada kayıtlı bulundu
ğu ve gelen kâğıtlardan gündeme alınması ve 
48 saat beklenmeksizin, bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu talebo-
lunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Komisyon raporunun okunma
ması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş 
Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu-
nunun 2 nci maddesi gereğince Atatürk Üniver
sitesinde, Dişçilik Fakültesi ve Temel Bilimler 
ve Yabancı Diller Yüksek Okulu kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmiek iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 6990 sayılı Atatürk Üni
versitesi Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi, ,cetveliyle birlikte, oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
saym milletvekili var mı?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi l/55'4; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

B - MALÎYE BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Bu toütçe üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz almış olan sayın milletvekillerini arz edi
yorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şevket 
Doğan, Demokratik Parti Grubu adına Saym 
Turgut Topaloğlu, Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Salih Yıldız, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına ISaym Eşref Derinçay. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
saym milletvekilleri : Kemal Ataman, Hasan 
Tosyalı, Ahmet Buldanlı, Hüseyin Yenipmar, 
Mevlüt Ocakcıoğlu, Hüseyin Ahbas, Şemsettin 
Sönmez, Hüseyin Balan, Mehmet Türkmenoğlu. 

îl'k söz Adalet Partisi Grubu adına Şevket 
Doğan'dadır, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA ŞEVKET DOĞAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
larım. 

Maliye Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi hakkın
da mensubu olduğum Adalet Partisi adına gö
rüşlerimizi sunacağımız Yüce Meclisimizi derin 
saygılarla selâmlarız. 

Kamu yönetimi bakımından üzerinde en çok 
söz edilen konulardan birisi Devlet bütçesi ve 
bütçe yönetimi olup, Bakanlıklardan gelen büt
çe ile ilgili dokümanların birtakım klasik pren
siplere uygun olarak montaj ve idare edilme
sinden de Maliye Bakanlığı sorumludur. 

Genel Tbir amaç olarak mer'i kanunlara isti
naden gelirlerin toplanması, harcanması ve 
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ödemelerin yapılması, Maliye Bakanlığı kuru
luşlarının başlıca görevlerindendir. Bu itibarla 
modern devlette Maliye Bakanlığının çok artan 
görevlerinin ifası ve genişleyen yetkilerinin 
kullanılması, ülkenin bir hayli girift olan eko
nomik ve maliye hayatında ve Devlet idaresin
de büyük ve müşahhas etkiler yaratır. Bu ba
kımdan görev ifası, yetki kullanılması keyfiyeti, 
Bakanlığın birtakım politika ve tedbirlere baş
vurmasını gerektirir. 

Bu teorik izahatın ışığı altında gerçekleri 
de gözöıiünde tutarak Maliye Bakanlığının 1972 
yılı bütçesiyle ortaya konulan malî politikası ve 
tedbirleri hakkındaki düşüncelerimizi, teferru
ata sapmadan kesin hatlar halinde ve kısaca arz 
ederken şu konulara dokunacağız : 

1. Vergi, 2 — Vergi toplama araçları, 3. — 
Vergi kaçakçılığının ibazı sebepleri, 4. — Vergi 
reformu, 5. — Teşkilât konuları ve fonksiyon
ları, 6. — önemli mevzuat tadilleri ve temenni
ler, 7. — Sonuç. 

Vergi : 
Gelir toplanmasında başta gelen vergi, mü

kellefin kamu harcamalarına gücü oranında ka
tılma payı olup, bütçe gelirlerinin temelini teş
kil eder. Bakanlığın mevcut vergi uygulaması 
veya geçirilmesi düşünülen yeni vergilerle va
tandaşın kamu harcamalarına gücü oranında 
katılma prensibini gerçekleştiremediği kanısın
dayız. 

Zira, Maliyenin geleneği, masrafları karşıla
mak için yeni gelirlere ihtiyacı olduğu zaman 
ya mevcut vergilerin nispetlerini artırmak, veya 
yakalayabildiği muamele ve matrahlar üzerine, 
yeni gayri şahsî vergiler koymak suretiyle teza
hür etmektedir. Bu ise vatandaşın yükünü büs
bütün ağırlaştırmakta ve dolayısıyle vergi ver
me alışkanlığı üzerinde olumsuz etkiler yarat
maktadır. Mükellefte vergiye karşı aktif ve pa
sif bir mukavemet doğmakta, bu ise vergi ka
çakçılığını teşvik ederek ülkenin idarî, malî ve 
ekonomik gelişmesi ve zihniyetini ters yönlerde 
etkilemektedir. 

Buna mukabil ne yapılabileceği sorusu ile 
karşılaşınca, vergi toplama ve araç mevzuatına 
kısaca değinmemiz gerekir. 

Vergi idaresinin ıslahı ile yeni vergiler getir
meden veya mevcutlarının oranını atırmadan 
vergi ödeme gücünde olan mükelleflerin bulu

narak vergi kaybının asgari sınırlara indirilme
si sağlanmalıdır. Bu meyanda Devlet masrafla
rının kısılması gibi klasik bir tavsiye de mev-
cudolup, bu konuya bundan sonraki bahiste te
mas edeceğiz. 

ISon günlerde Meclisimize iSaym Erim Hükü
meti tarafından sunulan ve Maliye Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısına yüksek dikkatinizi 
çekmek isteriz. 

Samimiyetle hazırlanmış olmasına rağmen, 
Parlamentoda görüşülmesi halinde bir çok nok
talardan eleştirilmesi muhakkak bulunan, adı 
geçen tasarının, özel eğitim ve kurs görmüş me
murlara vergi kanunlarının uygulanması saha
sında polis görev ve yetkileri, yani silâh kul
lanma yetkisinin verilmesi hakkındaki 24 ncü 
maddesine aşağıdaki sebepten dolayı şimdiden 
karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Esasen bu husus, 16 Şubat 1972 günlü bazı 
gazetelerde de iri manşetler halinde yer almıştı. 

Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri ül
kelerde yalnız vergi kaçakçılığı konusunda ih
barları veya re'sen şü^he edilen olayları modern 
teknik araçlardan da faydalanarak gizli bir şe
kilde inceleyip delil toplayarak suçluları ada
lete teslim eden bir müessese mevcudolup, o ül-
kedeki taraftarlarına göre faydaları da vardır. 

Genel suçluluk delillerine uymayan teknik
lerin kullanılmasına imkân veren ve özel şart
ları taşıyan böyle bir müessesenin ülkemizin 
sosyal, ekonomik ve politik ortamı ile bağdaş
mayacağı keyfiyeti her çeşit izahtan uzak bu
lunmaktadır. 

Çünkü, vergi toplama teşkilâtının güçlen
dirilmesi, onun silâhlandırılmasıyle değil, tek
niğinin ıslahı, görevlilerinin her bakımdan bil
gili, güven verici ve mükellef psikolojisini yete
nekleriyle anlayabilecek bir kabiliyete sahibola-
cak şekilde donatılmaları gerekir. Herkesi po
lis yapma özentisinden vazgeçmelidir. Zira, iç 
güvenlik için emniyet teşkilâtı, itibar, haysi
yet ve selâmetle görevinin 'başında olup, malî 
polisten istifade etmek de her zaman mümkün
dür. Bu itibarla, her görevli kendi yetki alan
ları içinde görevine has teknik ve usulü gerek
tiren yetkilerle teçhiz edilmek gerektir. Aksi 
halde personelin o görevin karakterine uyma
yan yetkilerle donatılması, çeşitli faktörlerin 

— 561 -



M. Meclisi B : 51 27 . 2 . 1972 O : 2 

de katılmasıyle, telâfisi güç, büyük sakıncalar 
doğurur. 

Üçüncü bahis olarak vergi kaçakçılığının 
bazı sebepleri... 

Pek çok sebepler mevcudolmakla beraber, 
biz burada bazılarına temas edeceğiz. Bunlar 
pisikolojik faktörler ki, bugün üzüntü ile be-
lirtekim ki, Devletimiz, bilhassa Başkent'te ve 
bazı büyük şehirlerimizde ulus olarak yoksul
luğumuzla bağdaşmayacak yavaş çalışan paha
lı bir Devlet manzarası arz etmektedir. 

îçmeye ayran bulamazken tahterevanla gez
meye gitmek Şarklılığından maalesef kurtula
mamışız. Bir çok bakanlık, genel müdürlük ve
ya örneği kuruluşlardaki haşmet, depdebe, kon
for ve lüksün yanında ayrıca resmî binaların 
niçibir ölçüye gelmeyen anlamsız mimarisi, pa
halı inşaatı ve pahalı işletilmeleri, masrafları 
daha da artırmaktadır. Bu ise vatandaşın Dev
lete vergi verme temayülünü engellemektedir. 
Binaenaleyh, bu lüks ve tembel Devleti yaratan 
sebeplerin bertaraf edilmesi hususunda en kü
çük resmî yetkiliden en büyüğüne kadar her
kesin, bugün için bir çok lüzumsuz masrafla
rın kısılmasında Maliye Bakanlığına yardımcı 
olmasında kesin bir zaruret vardır. 

Yavaş çalışan Devlet mekanizmasının da sü-
ratlendirilmesi elbette gereklidir. 

Sosyal faktör : 
Vergiye mukavemet duygusunu kırbaçlayan 

sebeplerden birisi de sosyal güvenlik açısından 
düşünülebilir. Şöyle ki : Sosyal güvenlik için
de bulunan memur ve işçi kesimi dışındaki va
tandaş aynı güvenliğe sahibolmadığından bunu 
kendi olanaklarıyle sağlama çabasına düşmek
te, yarının endişesinin tesiriyle gerek vergi ka
çırmak, gerekse fiyatları artırmak hususunda 
kendince haklı bir psikolojinin içine düşmek
tedir. Bu bakımdan Devlet olarak sosyal gü
venlik kapsamının vakur anlayışı içinde geniş
letilmesine kesinlikle zaruret vardır. 

Bir üçüncü faktör olarak bürokratik bir 
durumdan bahsedeceğiz : Vergi mevzuat ve iş
lemlerinin giriftliği, yoruculuğu, beyanname 
doldurmanın âdeta bir hokkabazlık şeklindeki 
tecellisi vatandaşı usandırmaktadır. Binaena
leyh, vergi mevzuatının ve işlemlerinin daha 
anlaşılır, içinden çıkılır bir şekilde sadeleşti
rilerek kolaylaştırılması vatandaşı bazı kimse
lerin kehanet ve merhametinden kurtararak 

refaha kavuşturacak ve Devlete karşı görevle
rinde daha olumlu bir yola girmesini sağlaya
caktır. 

Örnek alma faktörü : 
Bu da üzerinde önemle durulması gereken 

sebeplerden birisi olup, namuslu vergi mükel
lefini çoğaltacaktır. Zira vicdanını bir yana 
bırakarak çeşitli hilebazlıklarla vergi kaçıran 
mükelleflerin tespit edilememesi veya tespit 
edilmesine rağmen cezalandırılmaması keyfiyeti 
namuslu vergi mükellefinin kafasında birtakım 
soruların doğmasını intacetmektedir. 

Dördüncü bahis olarak vergi reformuna do
kunacağım : Uzun zamandır Nihat Erim Hükü
metlerinin programlarında temas edilen ve cid
dî bir ağırlığı olan, fakat henüz ne olduğu an
laşılmayan vergi reformunu kamuoyu büyük 
bir dikkatle ve ümitle beklemektedir. Vergi 
reformundan amaç, yeni vergiler getirmek ve 
bu vergileri tahsil için yeni mekanizmalar ih
das etmek ise; bunun ne derece vergi reformu 
olabileceği keyfiyetini yüksek takdirlerinize bı
rakıyoruz. 

Yeni vergi tasarıları vesilesiyle bir noktaya 
işaret etmek isteriz; gerek bütçe tahminlerin
de yer alan rakamlar, gerekse bu rakamlara 
mesnet olan vergi tasarıları modern vergileme 
prensipleri dışında gayrişahsî vergiler getir
mekte özellikle harcıâlem tüketim malları üze
rine yeni yükler eklenerek pahalılığı önleyici 
değil, bilâkis fiyatları artırıcı bir fonksiyon ifa
sına müncer olmaktadır. Bu şekliyle vergi yü
künün az gelirliler üzerinde daha yüksek nis
pette hissedilir bir ağırlığı görülecek ve dola-
yısiyle âdeta tersine müterakki bir vergi siste
mi yaratılmış olacaktır. 

Bu durumun ise, ne vergi reformu, ne vergi 
adaleti ve ne de sosyal eşitlikle hiçbir ilgisinin 
olamayacağı aşikârdır. 

Beşinci bahis olarak teşkilât konuları ve ba
zı fonksiyonlardan bahsedeceğiz : 

Maliye Bakanlığı teşkilâtının zaruretlere 
binaen gelişmesine rağmen tatminkâr bir koor
dinasyon yokluğu her zaman hissedilmekte, or
taya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi yö
nünde gayret gösterileceği yerde çalışma ala
nının dışında yeni konulara de el atılmaktadır. 

Bu meyanda Başbakanlığa bağlı olmakla be
raber, Maliye Bakanlığı ile personel uygulaması 
yönünden adeta bir hizmet tedahülü içinde 
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(bulunan ve iki yıldan beri başkanı dahi 
tayin edilmeyen Devlet Personel Dairesinin 160 
sayılı Kuruluş Kanunu ile kendisine verilen 
görevlerin ifasına artık imkân ve fırsat tanın
malıdır. 

Kuruluşlar zaruretlerin birer muhassalası 
olup kanunî görev ve yetkilerinin icabı olan 
fonksiyona kavuşturulmalı, aksi halde ilga edil
melidirler. 

Personel konuları : 
Bilindiği üzere Personel Kanunlarının ka

bulü ile problemlerin derhal halledildiği görül
memiş olup, uygulaması ve bunun ortaya koy
duğu aksaklıkların telâfisi 10 ilâ 15 yıl gibi 
uzun bir devreye vabestedir. Ancak bu herşe-
yin olduğu gibi bırakılması veya mevcut duru
mun daha da karışık bir hale getirilmesi anla
mını taşımaz. Çünkü çeşitli idarî, malî, yargı 
organlarının personel intibakı dolayısiyle ver
dikleri ve birbirine mütenakız karar ve içtihat
ları muvacehesinde Sayın Maliye Bakanlığının 
zaman, zaman çıkardığı tebliğ, açıklama ve uy
gulama direktifleri de esasen komplike bir mev
zu olan personel uygulamasını daha da zorlaş
tırmakta ve ilgilileri huzursuz kılmaktadır. 

Memurlara kanunen tanınmış sosyal hakla
rın biran evvel verilmesi hususunda geç kalın
mamağını önemle belirtiriz. Bu meyanda Ba
kanlığın gerek kendi bünyesinde ve gerekse 
diğer kamu kurüluşlariyle vaki temaslarında 
gerçek anlamda istatistik ve doküman sağlama 
çalışmalarının yetersiz olduğu 'kanısındayız. 
Bunun basit bir örneği olarak bir kaç defa kul
lanıldı veya kullanılmadı mülâhazalariyle çeşit
li rakamlar halinde çıkarılan, verilen ve alı
nan kadro durumunu gösterebiliriz. 

Program bütçe sistemine geçiş : 
Bu konuya ait çalışmaların ilerleyerek ör

nek hazırlık tatbikatına geçildiğini dağıtılan 
hazırlama rehberi ve 1972 malî yılı program 
bütçe örneklerinden anlamakta ve bunu şük
ranla karşılamaktayız. 

Bu itibarla bazı hususları belirtmek isteriz : 
1971 sonbaharında Roma ve Nürenberg'de ya
pılan ve önem atfedilen idarî ve malî kongre-
lerdeki tartışmaların ağırlığını plan, program 
ve bütçe sistemi konusunu teşkil ettiği yüksek 
malumlarınızdır. Binaenaleyh, burada varılan 
sonuçlarla ilgilenilmesinde fayda olacağı kanı
sındayız. 

j Bu sisteme geçilirken program bütçe pren
sibi üzerinde Maliye Bakanlığı ile Devlet Plan
lama Teşkilâtının zuhuru muhtemel tedahülle
re imkân bırakmayacak bir şekilde ortak anla
yışlarının açıklıkla belirtilmesi ve bu arada 

I politik tercih ve kararların gözönünde tutulma-
j sı gereklidir. Aksi halde başlayacak olan prog

ram bütçe tatbikatı kamu harcamaları ve prog
ram uygulamaları bürokratik birtakım yeni 
formüllere bağlayarak geciktirici, hatta engel
leyici bazı faktörlerin ortaya çıkacağından en
dişeliyiz. 

Altıncı konu olarak : Bazı mevzuat tadille
ri ve temennilere temas edeceğiz. 

Maliye, ekonomi ve Devlet icraatı bakımın
dan genel hayatımıza müessir olan bazı mevzu
atın biran evvel değiştirilmesinde veya tasarı 
halinde bekleyenlerinin sonuçlandırılmasında 
zaruret bulunduğunu belirtmek isteriz. 

i Devlet muhasebe işlemleri yönünden Muha-
sebe-i Umumiye, Artırma ve Eksiltme îhale Ka
nunlarında düşünülen tadillerle vatandaş tasar
ruflarının iyi yönetilmesi halinde endüstriyel 
ve faydalı kuruluşlara rahatlıkla kanalize ede
bileceğine kani bulunduğumuz Sermaye Pi
yasası kanun tasarısının biran evvel kanunlaş
masında zaruret görüyoruz. Bu meyanda döner 
sermaye sisteminin Devlet patrimon muhasebe
si uygulamasının geliştirilmeleriyle saymanlık 
ve masrafçı kuruluş ilgililerinin reorganizasyo-
nunu, para gönderme, çekle tediye, avans, kre
di, akreditif işlemleriyle Devlet kesinhesapla-
rının yeni esaslara bağlanması konusunda de-

\t vam eden çalışmaların isabetine memnuniyetle 
işaret etmek isteriz. 

Ayrıca, İktisadî Devlet Teşekküllerinin Ha-
I zine tarafından açıktan subvanse edilmeleri po

litikasına tedrican son verilerek, Devlet Yatı
rım Bankasında teşkil edilecek özel bir fonda 
pool'den faydalandırılmaları yanında buna ait 
çıkarıl tiası mutasavver istikraz tahvillerinin 
Hazine tarafından piyasaya arz edilmesinde ve
rim ve emniyet bakımından isabet olacağı kanı
sındayız. 

(Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Herşey bir yana, bütün yurttaşlarımız bü

yük bir dikkatle Parlamento ve Devlete müte
veccih olarak bizlerden iyi, faydalı hizmetler 

K beklemekte, sosyal huzur ve siyasî istikrar iste-
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mektedir. Bütün bunlar yasama, yürütme ve 
yargı organlarının gerek kuruluşlar ve gerekse 
kişiler olarak yalnız vatanseverlik duyguları 
açısından görev ve yetkilerini el ve gönül birli
ği ile ve en iyi şekilde kullanmaları halinde 
gerçekleşecektir. Bu memleket ve bu millet 
buna daima lâyıktır. 

Bu bakımdan milletimizin ümidini boşa çı
karmaya kimsenin hakkı bulunmadığını kesin
likle belirtirken bu bütçenin memleketimize 
hayırlı olmasını Adalet Partisi Grubu adına te
menni eder. Yüce Meclisimizi ve Maliye Ba
kanlığının değerli mensuplarını derin saygılar
la selâmlarız. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
!Söz sırası D. P. Grubu adına Sayın Turgut 

Topaloğlu'ndadır. Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA TURGUT TOPAL-
OĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, ~sayın mil
letvekilleri; 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adı
na Maliye Bakanlığı 1972 bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi, Yüce Heyetinize arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ekonomik ve sosyal hayatımızın hemen her 
bölümünde ayrı, ayrı büyük görev ve sorum
lulukları olan Maliye Bakanlığının; bilhassa 
Bütçenin (hazırlanması, gelirleri, icrası, harca
maları ve Hazine işlemleri bakımından, diğer 
Bakanlıklara nazaran daha farklı bir önem ve 
özellik taşıdığı da ortadadır. 

O bakımdan Genel Kurula sunulan Bütçe Kar
ma Komisyonu raporunda da belirtildiği üzere; 
Devletin bütün kuruluşlarının yönetim faali
yetlerini malî yönden etkileyen yaygın bir gö
rev ve yetki alanına sahip bulunan Maliye Ba
kanlığının vazifeleri, düne göre bugün daha da 
çok genişlemiştir. 

özellikle planlı kalkınma dönemine giril
dikten sonra, Maliye'yi artık; devlet gelirleri
ni tahsil eden, Devlet masraflarını ödeyen, 
Devlet mallarını idare eden, sadece para poli-
tikasıyle meşgul olan bir Bakanlık olarak gör
mememiz gerekir. 

Tabiatiyle para, kredi, döviz, fiyat ve ücret 
politikalarının yürütülmesinde, yine en ağır 
vazife elbette ki Maliye Bakanlığına düşmekte
dir. Elhasıl memleketimizi ve milletimizi kal
kındırmak için harcanan her çaba, sonunda ge

lip Maliye Bakanlığına dayanmaktadır. 
Bunun gereği olarak Maliye Bakanlığı, Kal

kınma Planmında öngördüğü iç ve dış finans
man kaynaklarını bulmak, paramızın bilhassa 
içeride ve dışarıda değerini muhafaza etmek, 
dolayısiyle fiyat istikrarını sağlamak, millî 
tasarrufları artırmak için gerekli tedbirleri al
mak ve bu suretle de tasarrufları plan hedefle
rine kaydırmak, kredi politikasını tanzim ile 
kredi kaynaklarını da kontrol etmek, kamu 
hizmetlerini eksiksiz yürütmek sosyal adalete 
uygun tedbirleri almak, ayrıca Hükümet poli
tikasında da bunlara müessir olabilmek görev 
ve sorumluluğundadır. Ta ki, plan ve kalkınma 
çabalarımız hedeflerine ulaşsın. 

Ama bugünkü durum hiç de böyle değildir. 
Maliye Bakanlığının bilhassa tebarüz ettirdiği
miz bu, birbirinden önemli görevlerini daha iyi 
yapabilmesi için, yeniden düzenlenmesinde zo-
runluk vardır. Zira vergi anlayışında, vergi de
netiminde, vergi yargılamasında köklü değişik
likler artık şart olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşü

lürken, bütçeyi uygulayıcı bir bakanlık olarak, 
bazı görüşlerimizi de burada arz etmek istiyo
ruz. 

Demokratik Parti Grubunun Parlamentoda 
muhalefeti teşkil eden tek grup olması hase
biyle ve şu anda millet adına denetleme görevi
mizi ifa ederken, bütçenin istikrara kavuşması, 
ağır vergilere başvurulmaması, Hazinenin zara
ra girmemesi hususlannda da azamî hassasiyeiti 
göstereceğiz. 

Demokratik Parti yapıcı vasfı ile, Türkiye'
deki malî ve ekonomik sıkıntının en kısa yoldan 
giderilmesini samimî olarak arzulamaktadır. 
Devletin her sene artan carî masraflarını karşı
lamak için tasarruf yolu hiç düşünülmeden ve 
bazı kaynaklar ele alınmadan, alelacele yeni 
birtakım vergilerin de Meclislere getirilmesinin 
şiddetle karşısındayız. 

Aziz milletvekilleri, 
Geçen sene 1971 malî yılı Bütçe kanunu ta

sarısının parlamentodaki müzakeresi sırasında 
memleketimizdeki umumî manzara şu idi : 

Bütçemiz açık vermiş, kalkınma hızımız düş
müş, dış borçlarımız bermutat arıtmış, iç buna
lım izale edilememiş; siyasal dengesizlik her 
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geçen gün biraz daha çoğaldığından bir kısım 
partilerin içerisinde huzur ve güvenlikten de 
eser kalmamıştı. 

Vatandaş haklı olarak can ve mal güvenliği
nin peşine düşmüş.. 

Kişisel yaşantımızda da, toplumsal yaşan
tımızda da bir bunalım, alabildiğine bir karam
sarlık, bir bıkkınlık; bunalımların, mutsuzluk
ların getirdiği sinirlilik; sinirliliğin getirdiği 
hırçınlık ve itişmeler, ideolojik kavgalar, soy-
ıgunlar, öldürmeler, yaralamalar... 

Gerek gün geçtikçe gelişen ve etkisini artı
ran şiddet hareketleri ve gerekse Hükümetin 
olayları önlemedeki başarısızlığı, yurdumuzu 12 
Mart'a kadar getirmişti. 

İşte böyle bir ortam içerisinde 12 Mart'a gir
miştik. 

12 Mart Muhtırası dünya siyaset tarihinde, 
bir eşi daha görülmeyen kendine has şartları 
içerisinde, yeni bir Hükümete ye düzene vücut 
veren bir safha açmıştır. 

Bu arada iç kargaşalıklar ve planlı ideolo
jik mücadeleler birlikte hayat pahalılığı da zir
veye ulaşmış bulunuyordu. 

Kısa zamanda pahalılıktan gayrisinin ted
birleri alınmış; Devletin temeline dinamit koy
mak isteyen, bölücü, yıkıcı anarşistlerin, soy
guncuların, katillerin emniyet ve asayiş kuv
vetlerince teker teker yakalanmalarından son
ra yükselmeye başlayan vatandaşın morali; bu 
defa Sayın Maliye Bakanının enflâsyon tehli
kesinin mevcut bulunduğunu; fiyatların artırıl
masının zaruret olduğunu, dolayısıyle «vatan
daşın kemerleri sıkmasının icabettiğini» be
lirten ilk resmî demeçleri ile de allak bullak 
olmuş, ayrıca piyasa ve halkımız üzerinde de 
karamsar bir havanın doğmasına yol açmıştır. 

Fakat Sayın Ergin bununla da yetinnıemiş, 
ciddî bir araştırma mahsulü olmayan, memle
ket gerçeklerini kötü gösterme gayesine matuf 
olduğu zannmı uyandırıcı demeçlerini sıralar
ken ; beyanlarının, Türkiyenin maddi ve manevî 
benliğini ne kadar zedeleyici mahiyette oldukla
rını da asla fark edememiştir. 

Fütursuzca, Devletin acz içerisinde olduğu
nu, bazı ödemeleri yapamadığını ve buna ben
zer karamsar, piyasayı ürkütücü, vatandaşın 
moralini bozucu, aynı zamanda memleketimizin 
dış itibarını da sarsıcı mahiyetteki ifadeleri ile 
- ki, bu beyanlarının hemen arkasından altın 

fiyatlarında derhal yükselme kaydedilmiştir -
şimşekleri üzerine çekerek, kendilerini âdeta 
zoraki olarak istenmeyen bir Bakan haline ge
tirmişlerdir. 

Vatandaşı anlamayan ve millete gerçekten 
dayanmayan iktidarlar, vatandaşın derdine el-
betteki çare bulamazlar. 

Şimdi bazı yetkililer Sayın Maliye Bakanının 
beyanlarının tam tersine «fiyat artışlarının ar
dını bırakmayacağız» derken, türlü maddelere 
her gün yeni zamlar gelmektedir ve hızla artan 
fiyatlar karşısında da vatandaş ne yapacağını 
bilemez bir hale düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Fiat artışları ve dolayısiyle hayat pahalılığı 

12 Mart öncesi hükümetin ve onu takiben gelen 
Birinci ve İkinci Erim Hükümetlerinin eseridir. 

Kim ne derse desin, pahalılık halkımızın 
günlük yaşantısına kadar tesir etmiştir. Bugün 
Türkiye bu gerçek ile karşı karşıyadır maalesef. 

İşte fiyat artışlarının doğurduğu hayat paha
lılığı ve geçim sıkıntısı, vatandaşı tahammül hu
dudunun da son noktasına kadar vardırmıştır. 

Yatırımların azalması, istihsal ve istihlâk 
arasındaki dengenin kurulamaması, yeterli is
tihsalin yapılamaması, ekonomide arz ile talep 
arasındaki dengenin kurulamamış olması, 1970 
yılında yapılan devalüasyonun, gerekli tedbir
ler alınmaması yüzünden ters neticeler verme
si; para arzının ve emisyon hacminin artması: 
1970 yılında çıkarılan finansman kanunu; perso
nel rejiminin hatalı tatbikatı; gelen işçi döviz
lerinin yatırımlara intikâl ettirilmemesi; mes'ul 
şahısların birbirini tutmayan davranış ve beyan
ları ; olağan üstü halin devam ettirilmesi; fiatla-
rm yükselmesine, hayatın pahalılaşmasına sebep 
teşkil etmiştir. 

Yeni gelecek olan vergilerle hayat pahalılığı 
daha da artacak, yatırımlar azalacak, ekonomik 
durgunluk büyüyecek ve buna muvazi olarak da 
işsizlik haliyle çoğalacaktır. 

Daha ziyade bu ağırlığın yüklü orta sınıfla, 
dar ve sabit gelirlilerin sırtına binecek, bu su
retle de sosyal adaletten uzaklaşılacaktır. 

Yeni vergi kanunları asla reform kanunları 
değildir. Bunlar ancak ayak üstü hazırlanmış 
öylesine kanunlardır. Bazı parlamenterlerin 
hem bu tasarılara bir yandan «Evet» demeleri, 
diğer yandan da vatandaş huzurunda bunları 
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tenkit etmeleri, siyasî ahlakla da bağdaşmamak
tadır. Kanaatindeyiz. (Demokratik Parti sıra
ların «Bravo» sesleri.) 

Bununla beraber vergi alınmadan Devletin; 
yönetilemeyeceği görüşüne de tabiatiyle iştirak 
ediyoruz. Ancak mevcut vergiler vatandaşın esa
sen her türlü imkânlarını çoktan aşmışta geç
miştir bile. 

O bakımdan bugün orta sınıfı ortadan kal
dırma tehlikesi ile ciddi olarak karşı karşıya bu
lunuyoruz. 

Şu hususu tekrar ifade edeyim ki; halkın 
ezildiğini ispat eden doneler ile Demokratik 
Parti olarak, efkârı umumiyenin karşısına çık
mak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla parti olarak 
vatan sathında,, grup olarak parlamentoda mil
letin, vatandaşın hukukunu korumamız gerek
tiğine bir kere daha yürekten inanıyoruz. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Bugün Türkiye'de her zamankinden daha faz

la, bilhassa şimdi her mevzuda malî meseleleri 
ciddiyet içerisinde tahlil etme zamanı gelmiş
tir ve geçmektedir de. 

Biraz evvel arz ettiğimiz gibi vergisiz millet 
olmaz, milletsiz de devlet olmaz. Devletin mil
lete, milletin de devletet karşı borçlu bulundu
ğu görevleri vardır. Bunlar demokratik rejim 
içerisinde münakaşa kabul etmeyen başlıca ama-
kaidelerdir. 

Ama biz bugün devlet ve millet meselelerini 
birbiriyle karşı karşıya getirmek gayreti için
deyiz. Devletin ihtiyaçlarını, Batı demokrasisi 
içinde mütalaa etmediğimiz zaman, bu iki dev 
müessese bizde olduğu gibi huzursuz olur ve 
devlet ile millet çelişki haline gelir. 

Şinıdi soralım: Vergi külfetleri hangi hesap
larla ve ne gibi malî sistemlerle ortaya vazedi
lir? 

Vergi ihtiyacının millet seviyesine göre geti
rilmesi, demokratik nizamın asli unsurudur. Va
tandaşın malî takatini tahkik etmeden, hizmet
ten yoksun kalmış, en ücra köylerdeki vatandaş
ları nazarı dikkate almadan; hatta iktisadî prob
lemlerin içine almadığı, her yönden güçsüz in
sanların durumlarını dahi bilemeden, bir sürü 
ilmî terimlerle vergi müdafaasını izaha çalış
mak veyahut görmemezlikten gelerek, onları bir 
çok yeni malî külfetlerle karşı karşıya bırak
mak, bilhassa Hukuk Devletlerinin vergi anla
yışı ile kabili telif olamaz. 

27 . 2 . 1972 O : 2 

Sayın bakana sormak gerek. Neden bu işler 
böyle oluyor? 

(C.H.P. sıralarından «Bakan yok» sesleri.) 
Haklı tenkitlere de muhatabolduğunda; «Biz 

teknik adamlarız.. Ben politikadan anlamam : 
Politikacı da değilim!» ifadeleri ile tenkitler
den sıyrılmak ve meseleleri geçiştirmek yolları
nı aramakta. 

Sayın Engin, keşke piolitikacı olmasan da, 
Ibizim anladığımız mânada teknik adam olaibil-
sen. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bun
ları kime söylüyorsun?.. 

TURGUT TOIPALOĞLU (Devamla) — Ora
ya söylüyorum ama, sayın Bakan yok.. 

BAŞKAN — Efendim Bakanın yetkilisi 
/vardır; geleceklerdir. 

TURGUT TOPIALOĞLU (Devamla) — 
Yıllar yılı müsteşarlık ve politik bakanın her 
siyasî ve idarî meselelerde politikacı bakanın 
yürücüsü.. Müsteşarlıktan sonra da Kurucu 
Meclis Üyesi, Senatörlük ve Bakanlık yapar 
da, nasıl olur da politikadan anlamazsın? 

O kadar anlarsın ki, ve o kadar politika
cısın ki, politikanın ta içinde, kaynar kazanla 
kaynıylorsun. 

Değerli arkadaşlarım. 
Millet işte böyle gayri ciddî bir şekilde 

poze ettiğimiz içindir ki, huzursuzluğu berta
raf edemiyoruz. 

Kendi beyanlarımıza sahip çıkalım ve mil
let işlerinde dakik olalım. Vazedelim ki, bu 
mukaddes çatının altında yaptığımız her iş po
litikadır. Ve bu çatı altında bulunan herkes, 
mevkii ne olursa olsun, politikadan müstağni 
kalamaz. 

Müzakeresini yaptığımız 1972 bütçesi de 
Devletin malî, iktisadî ve siyasî politikasının 
devamıdır. 

Bunları bir tarafa iterek, meselemize avdet 
edelim. 

önümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
vardır. Devletin bilumum müesseseleri, va
tanı müdafa gücü, her türlü iktisadî, içtimaî 
kurullarımız ve Devlete bağlı her müessese 
vazife anlayışı içinde işleyecektir. 

Devletimizin dönüşeıbilmesi ve hizmetini 36 
milyon insana yöneltebilmesi için malî kudreti 
lâzımdır. Bu kudretin devamına para ve para 
kaynaklarına ihtiyaç vardır. 
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Bu ihtiyaç nedir; nereden gelecektir Ve 
nasıl karşılanacaktır? 

İşte meselenin en önemli noktası da 'bu za
ten. Aklımıza estiği ıgilbi yeni vergilerle va
tandaşı ve Devletin hakiki sahibini şaşırtma
mak ve geçimini huzursuz hale getirmemek 
lâzımdır. 

Huzurunuzda basit bir tasnif yapalım : 
«Devletin sahibi ve verginin ödeyicisi, mükel
lefi sıfatiyle 36 milyon insan ne iş yapar; İs
tihsali nedir istihlâki nedir? 

Şu kadar mil(yion insan fiilen çiftçidir; şu 
kadar milyon insan eSnaf, tüccar, serbest mes
lek er'bafbıdır. 

Bu çiftçinin şu kadarı geçinir, şu kadarı 
geçinmez gibi» hesaplar önümüze gelmemiş
tir. 

Ufak bir misal verelim : Beş evlâda sahip 
bir baba, çocuklarına bütün varlığı olan, hatta 
tapusu da bulunmayan 10 dönüm arazi bı-
raksa, evlât baışma düşer 2 dönüm. Ekecek 
mi, yiyecek mi, giyinecek mi? 

Oğul mu evlendirecek; kız mı verecek? 
öküz mu alacak; inek mi satacak? 
Bu korkunç iktisadî problemin tablosunu 

Sayın Maliye Bakanı seyredebiliyor mu? Tabiî 
ki hayır... 

iSayın milletvekilleri, 
Vaktimizin pek az olması dolayiisiyle, ma

ruzatımı mümkün mertebe kısaltarak ifade et
mek mecburiyetindeyim. 

Personel reformu maalesef gerçekleştirile
memiştir. Personel rejiminin uytyulanmıası, 
Devlet memurlarını [büyük ölçüde tedirgin et
miştir. iki senelik tatJbikatı sonunda birçok 
(haksız ve adaletsiz tarafları olduğu anlaşılan 
persionel kanununun düzeltilmesinde mutlak 
mecburiyet vardır. 

Zavallı memurların yıllardır safbırla bek
leyip ve dertlerine deva olacağı inancını taşı
dıkları «Persbnel Reformu», memur zümresini 
ziyadesiyle sükûtu hayale uğramıştır. 

1327 sayılı Kanunla bilumum Devlet me
murlarına - Mahallî idareler, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri dahil - intibakları 1970 malî yı
lında yapılmış olmasına rağmen bu yıla ait do
kuz aylık maaş farkları 1971 malî yılı yılında 
ödenmediği gibi, 1972 malî yılında da ödene
ceğine mütedair her hangi bir işaret yoktur. 

[ O bakımdan, bu hususun nazarı itibare alma-
j rak günümüzün şartlarına göre bir programa 

bağlanmasına da lüzum hâsıl olmuştur. 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, Grubunuzun 

diğer hakkını da kullanmaya başlamış bulunu
yorsunuz. Hatırlatırın. Devam buyurun efen
dim. 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 
Tekrar vergiler konusuna dönmek istiyorum. 

Demokratik Partinin bilhassa vergi mev
zuunda ne kadar titiz davrandığı malumunuz
dur. Maalesef 1972 bütçesi de geçen seneki 
gibi açıktır. Denk değildir. 1972 bütçe ka
nun tasarısı, Parlâmentoya sevk edilen vergi 
kanunlarının getireceği gelire göre hesap
lanmıştır. Bunlar da henüz Meclis Komisyo
nunda olduğundan, daha realize edilmemiştir 
de. 

Zaten denk olmayan bütçe, bu suretle, ile
ride daha da açık verecektir. 

Bu itibarla, memleketin bugünkü ekonomik 
şartları ile katiyen bağdaşamadığı bir bütçenin 
Meclislere sunulması da, hakikaten talihsiz
lik olmuştur. 

Diğer bir konu : önümüzdeki ayın başın
dan itibaren yürürlüğe girecek olan, Emlâk Ver
gisi Kanunudur. Milyonlarca mükellefi hedef 
alan ve bütün memleketi alâkadar eden bir 
verginin uygulanması için, ne gibi hazırlık
lar yapılmıştır; onu da bilmiyoruz. Ancak 
bu kanunun bazı hükümlerinin çalışabilir bir 
duruma gelebilmesi maksadıyle Parlâmentoya 
takdim edilen tasarı da kanunlaşmış değildir. 

Ayrıca yeni finansman kanunları da, Tür
kiye'de büyük çapta huzursuzlukların yaratıl
masına sebep pteşkil etmiştir. 

Memleket ekonomisinde büyük tahribat ya
pacak olan vergilerden biri de muhakkak ki 
Malî Denge Vergisi olacaktır. Bu vergi ay
rıca, büyük haksızlıklara da yol açacaktır. 
Kurumlar Vergisi, bilhassa sanayi ve turizm 
alanında büyük darbeler açacak, onları çalış
malarında tökezlenecektir, âdeta. 

Bu arada şunu da tebarüz ettirelim : 
| Gayri menkul alım - satımı tamamen durmuş, 

inşaat sektörü felce uğramıştır. Bu bakımdan, 
vergiden kaçmak imkânını bulamayan na
muslu vatandaşlar, mükellefler, kurumlar, bü
yük yatırım sahipleri, bu durumdan ağır dar-

I be yiyecekleri de aşikârdır. 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
ıSon birkaç yıldan beri hükümetlerin alışa

geldikleri bir huy ile ve Türk Maliye tarihine 
tescil ettirdikleri, teamül halini alan bir tu
tumları hususunda - izin verirseniz - dikkat
lerinizi çekmek istiyorum. 

Her bütçe İle birlikte yeni vergiler ihdası, 
mevcut vergilerin kapsamının genişletilmesi 
veya tariflerinin ağırlaştırılması, Kamu ik
tisadî Teşekküllerinin mamulleri ile tekel mad
deleri fiyatlarına zamlar yapaılması, âdeta bir 
alışkanlık haline gelmiştir. 

Vergi idaresini ıslah edecek yerde, her se
ne bütçe ile birlikte yeni vergiler getirilmesi 
tyıolu tehlikeli bir yoldur. Ve terk edilmesinde 
de sayısız faydalar mülâhaza ediyoruz. 

Geçen yıl ki bütçe müzakerelerinde grup 
adına görüşlerimizi arz ederken, aynı husus
lara da yine temas etmiştim. 

Hükümet; vergiden başka mehazlar, kay
naklar bulmak suretiyle Hazineye gelir temin 
etmelidir. Türkiye; turizm ve yeraltı ser
vetlerimizi gelir kaynaklarımızı seferber 
ederse, haliyle Hazineye bu yoldan - yeni kay
naklar da sağlanmış olur. 1972 bütçesinde ta
sarrufa kalem kalem hassasiyetle riayet edil
memiş olduğunu da aynıca zikretmek isterim. 
Zira yapılan tasarruf % 10 'nu geçmemektedir. 

Her şeyden evvel sayın Bakanlık, vergi ka
çakçılığının da önüne geçilmesinin çarelerini 
arayıp bulmalıdır. 

ISaym Bakana soruyorum : (D, P. sırala
rından «Bakan yok ki» sesleri.) 

IBaşka imkânlar aramasak, bütçede malî ta
sarruf tedbirlerine başvurulacak yerde; neden, 
sadece eski mükelleflere, yani işçi ve memur
larla, memleket ekonomisine hıız veren bü^ük 
çaptaki şirketlere çullanılır ve bunlara ait 
yüklerin tasımlamaz hale gelmeisi için, âdeta 
devamlı bir gayret sarf edilir? 

Neden? Kaçak yollarını tıkamak için bin 
türlü çareler mevcudlolduğu ve bunlar geliş
tirilmiş birer sistem halinde pek çlok ülkeler
de yıllardır tatbik edildiği hale; bir taraftan 
lorta tabakayı cendereye Sokmanın, diğer ta
raftan da sermaye terakümü yollarını tıkaya
rak, memleketi yakın bir gelecekte fecî bir 
işsizliğe mahkûm etmenin selbeplerini ve ne
denlerini, lütfetsinler; bu kürsüden huzuru
nuzda açıklasınlar. 

(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Otuz dakikalık bir konuşma süresi içerisin

de Maliye Bakanlığı bütçesi 'üzerindeki, De-
mlokratik Parti Meclis Grubunun görüşlerini 
arz ettim. 

Huzurunuzda ifade ettiğim gerçeklerden 
de anlaşılıyor ki; Maliye Bakanlığı görev ve 
yetkileri ile teşkilâtının yeniden düzenlen. 
meisi kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Hülasa olarak şunu söyleyebilirimi : Ma
liye Bakanlığı ve Hükümet, maliye ve ekono
mik konularla alâkalı tasarıların hazırlan
ması ve kanunlaşması bakımından, gereken 
hassasiyetle ve titizliği aSla gösterememiştir. 

Erim 'hükümetlerinin Sayın Maliye Bakanı 
Ibuigüne kadar beyanat, tutum ve çalışma
ları ile müslpet delil, maalesef menfî dlone-
ler vermiştir. 

Türkiye için tehlikeli, rejim tehlikesinin de 
üzerinde, Devletin bekası tehlikesidir. 

Bu)günkü siyasî ortamda günü gün etme 
politikasını kendilerine rehber ittihaz edenle
rin, milletinizi içinde bulunduğu sıkıntılı du
rumlardan kurtarmaları da mümkün değildir. 

inancımıiz odur ki; ISaym Bozbeyli'nin de 
ifade ettikleri gibi (Ibuıgün içinde bulunduğu
muz buhrandan çıkmanın tek yolu; şekil ola
rak değil, asıl olarak Millete ve Onun ira
desine gerçekten inanmaktır.) 

(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
iDemlokratik Parti Millet Meclisi Grubu 

olarak, Büyük Milletimizin sağduyusuna olan 
olan inancımızı bir kere daJha belittir; Ma
liye Bakanlığı bütçenin azia Milletimize ha
yırlı olması temennisiyle Sayın Başkana ve 
Yüce Heyetimize saygılarımı sunarım. 

(D. P. sıralarından sürekli alkışlar.) 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı

na Sayın Salih Yıldız. Buyurun efendim. 
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Millî Güven Partisi Meclis Grubunun Maliye 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arz ede
ceğim. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalar 
ve eleştiriler dolayısıyle her yönden Maliye Ba-
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kanlığı büyük ölçüde muhatabımız olmaktadır. 
Bazı bakanlık bütçelerinin müzakerelerinde de 
dolaylı şekilde dahi olsa, yine Maliye Bakanlığı
nın icraatı eleştirilmiştir. Bu sebeplerle, gerek 
bütçenin tümü üzerinde ve gerekse diğer bütçe
ler vesilesiyle grubumuz adına yapılan konuşma
ları dikkate alarak mümkün mertebe, tekrar
dan kaçınmaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı bugün için, 
bütün dünyada çok önemli bir bakanlık duru
muna gelmiştir. Eskiden olduğu gibi, Maliye 
Bakanlığı sadece Devlet gelirlerini toplamak 
masraflarını yapmak ve Devlet mallarını idare 
etmek şeklindeki klasik görevler yerine, çok 
daha muğlâk ve önemli görevlerle karşı karcıya 
bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da, Ma
liye Bakanlığının Devlet hayatındaki rolü ve et
kileri son derecede önem kazanmıştır. Bu öne
min, Devletin gün geçtikçe toplum hayatında 
müdahalesi arttığı için, daha da ciddileşeceği ve 
artacağı muhakkaktır. 

Devlet hayatında, planlı döneme girdiğimiz 
tarihten sonra, gerek kamu gerekse özel sektör 
için planın gerektirdiği finansman kaynaklarını 
isabetli bir şekilde harekete geçirmek, Maliye 
Bakanlığının başta gelen görevleri arasındadır. 
Bu görev, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki de
ğişme ve gelişmelere göre, gün geçtikçe önem 
kazanmaktadır. Kalkınma çabaları içinde bulu
nan bir ülkeyiz. Kalkınma çabalarımızın başarı
ya ulaşabilmesi, Maliye Bakanlığının isabetli 
bir malî politika takibetmesine bağlıdır. 

Bütün milletlerin, ve bu arada Türkiye'nin 
siyasî tarihine kısaca göz attığımız zaman, ma
liyemizin başarılı olduğu sürelerde, Maliye Ba
kanlığının takibettiği politikanın bu başarılı so
nuçları, derhal bütün sektörlerde tesirlerini gös
termiştir. Buna mukabil, Maliye Bakanlığındaki 
en ufak bir başarısızlık veya isabetsizlik, kısa 
zamanda, toplum hayatında, olumsuz etkiler ya
ratabilecek bir duruma gelmektedir. 

Bu derece önem taşıyan bir bakanlığın teşki
lâtı ve imkânları ne haldedir? Bu duruma kısa
ca göz atmakta fayda vardır : 

Büyük imkânsızlıklar içinde ve adeta insan 
üstü bir güçle çalışan çok kıymetli teşkilât men
suplarına ve Maliye idaresine gerekli ihtimamı 
gösterebilmiş değiliz. 

Bütün bu imkânsızlıklar ve ihmallere rağ
men, teşkilâtın fedakâr mensupları arz ettiğim 

gibi büyük bir vatanperverlikle çalışmaktadır
lar. Haklılığına samimiyetle inandığımız bu der
di dile getirirken, Maliye Bakanlığı teşkilâtı 
mensuplarını, diğer memur kitlesine üstün tut
mak manasına gelebilecek bir maksat taşımıyo
ruz. Ancak; Maliye Bakanlığının teşkilâtını ger
çekten güçlendirmek, onların ihtiyaçlarına ce
vap vermek, maddî ve manevî sahada huzur için
de çalışabilmelerini temin etmek, bugüne kadar 
karşı karşıya bulunduğumuz en büyük malî 
probleme geniş ölçüde yardımcı olacaktır. Dev
let gelirlerini muntazaman, hiç olmazsa gerçeğe 
yakın bir şekilde tahsil edebilmek, konuşmamın 
başında da izahına çalıştığım Maliye Bakanlığı
nın çok önemli görevlerine katkıda bulunabil
mek için, bu teşkilâtın güçlenmesine her türlü 
ihtimamı göstermek Devlet hayatının, hizmet 
icabının kaçınılmaz bir gereği haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlık, vergi sistemi üzerinde devamlı in

celemeler ve araştırmalar yaparak, bu sistemi 
ülkenin ekonomik şartlarına uygun olarak ge
liştirmek, sistemin sağladığı hâsılayı artırmak 
âdil bir vergi düzeni kurmak, vergi sistemi üzerin
deki çalışmaların ekonominin belli dallarını sıkıcı, 
gelişmeyi önleyici sonuçlar vermesini önlemek, 
bilhassa ihracatın daralması yolunda doğabile
cek olumsuz etkileri gidermekle görevlidir. Mev
cut vergi sisteminin, sosyal açıdan olduğu ka
dar iktisadî ve malî bakımdan da yetersizlikleri
nin giderilmesi, ihtiyacı karşılayacak niteliğe ka
vuşturulması gereklidir. Bu neticeye ulaşabil
menin ilk şartı, mevcut sistemin müessiriyetini 
ve verimini artıracak tedbirlerin alınarak, yeni
den düzenlenmesi ve isabetli yeni kaynakların 
araştırılmasıdır. 

Yapılacak vergi ıslahatında, malî bakımdan 
gözönünde tutulacak ilke, vergi sistemine, sık sık 
kanunî değişikliklere baş vurulmasını önleyecek 
esnekliğin kazandırılması olmalıdır. Diğer ta
raftan vergilemede özel tasarruf ve yatırım şev
kinin kırılmaması da gözönünde tutulacak önem
li bip faktördür. Keza, toplam tasarruf hacmi
nin azalmamasına dikkat edilmelidir. 

Verginin diğer bir gayesi de, gelirin fertler 
arasında daha âdil bir şekilde dağılmasını temin 
etmek olduğuna göre, bu ilkeye dikkat edilmeli
dir. Vergi, bu konudaki mükellefiyetlerini dü
rüst bir şekilde ifa eden vatandaşları cezalandı-
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rıcı mahiyet taşımamalı, bunun yanında dürüst 
şekilde vergi ödemeyenler her ne suretle olur
sa olsun kazançlı, kârlı çıkmamalıdır. 

Sanayileşmiş ülke sistemlerinden, olduğu gibi 
örnek alınmasından kaçınılarak; Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal yapışma uygun ve ihtiyaç
larını en iyi ve en âdil şekilde karşılayan bir ver
gi sistemine ulaşmak hedef olmalıdır. 

Bölgeler arası dengeli gelişmenin sağlanması 
amacıyle ekonomik bakımdan kesin zorunluluk 
bulunmadıkça, özel yatırımların belirli bölgele
re kaydırılması için vergi kolaylıkları ile teşvik 
tedbirlerine önem verilmelidir. 

Birkaç yıldan beri, finansman kanun tasarı
ları ismi altında, bütçe ile birlikte alelacele ge
tirilen tasarılar, birçok yönden yukarıda kısaca 
arz olunan ilkelere ters düşmektedir. 1972 yılı 
bütçe kanun tasarısı, öngördüğü gelir tahminle
rini, henüz bu tahminlere ait kanunlar, Meclis
lerde müzakere edilmeden var sayılmış, mevcut 
sayılmış veya böyle arz olunmuştur. Hükümet
ler tarafından, Meclislere sevk olunan kanun ta
sarılarının, bahusus vergilendirme gibi çok 
önemli bir konuda, hiçbir değişikliğe uğrama
dan çıkması beklenemeyeceğine göre, bütçedeki 
gelir tahminlerinin sağlam esaslara dayandığı id
dia olunamaz. Bu bakımdan normal usul, mevcut 
tahminlerin belirli kanunlara, mevzuata dayanı
larak yapılmasıdır. 

Vergi gelirlerini artırmak amacıyle uygula
nacak başlıca tedbirlerden biri vergi idaresinin 
süratle ıslahı, vergi kazasının yeniden düzenlen
mesi ve müessir hale getirilmesidir. Vergi ida
resi ve denetiminin müessiriyeti artırılması ha
linde, vergi gelirleri önemli oranda yükselecek
tir. Böylece vergi alanında gözetilen, diğer sos
yal ve iktisadî ilkelere de uygun hareket edil
miş olacaktır. Vergi kazası alanında yapılacak 
yeniden düzenleme ile sürat ve güven artacaktır. 
Dürüst bir şekilde vergisini veren mükellef dü
rüstlüğünün manevî mükâfatını, aksine hareket 
edenler de cezasını görmüş olacaklardır ve böy
le olmalıdır. 

Artırma eksiltme, ihale Kanunu, günden gü
ne ekonomiyi sıkan türlü güçlükleri yanında, 
idarî faaliyetlerin geniş ölçüde aksamasına se
bep olduğundan, hazırlanmış olan tasarının 
biran önce kanunlaşması için sayın Bakanlığın 
gayret göstermesi gerekmektedir. Keza, Genel 

Muhasebe Kanunu hususunda da aynı şeyleri 
söylemek ve temenni etmek mümkündür. 

Yurdumuzda bir sermaye piyasasının kurul
masının ekonomiye sağlayacağı büyük faydalar 
öteden beri bilinmektedir. Maliye Bakanlığının 
bu konuya ait tasarının kanunlaşmasını sağlaya
rak, yurttaşı tasarrufa alıştırmak, bunun sonucu 
sermaye birikimini artırmak ve halka açık ano
nim şirketlerin kurulmasını teşvik yolunda fa
aliyet göstermesi zorunlu hale gelmiştir. 

Tasarruf mevzuatı artışını hızlandırmak, 
vadeli tasarrufları cazip hale getirmek lâzım
dır. Genellikle mevduata verilen faizler, mev
duatın artmasını teşvik edici bir mahiyet taşı
malıdır. 

Kredi dağılışmdaki adaletsizlikten şikâyet
çiyiz. Bu şikâyetimiz bugünkü Hükümete râci 
değildir, öteden beri gelen bir şikâyettir. Şöy
le ki; Sektörler ve bölgeler arasında, âdil öl
çüler içinde kredi dağılışını temin etmek lâzım
dır. Gelişmeye muhtaç yurt bölgeleri ile geliş
miş bölgeler arasındaki adaletsizliği önlemek, 
millî bir vazife olmalıdır. Taraflımızdan Yüce 
Meclise verilen, Gelişmeye muhtaç bölgeler ya
tırım bankası kurulması hakkındaki teklifimi
zin biran önce kanunlaşmasını temenni etmek
teyiz. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin malî açıdan 
yeniden düzenlenmelerini sağlamak, bu teşeb
büsleri verimli çalışır hale getirmek kaçınıl
maz bir görevdir. Her yıl, bu kuruluşların bü
yük zararları Devlet maliyesine yük olmakta, 
üstelik zararına satışlar aynı konuda kurulmuş 
özel sektör faaliyetlerini haksız rekabet yoluy
la iflâs tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta
dır, bunun misalleri vardır. 

iktisadî Devlet Teşekküllerinin uzun vadeli 
yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak amacı 
ile kurulan Devlet Yatırım Bankasına bu yıl 
yeni görevler verilmektedir. Teşkilât yönünden 
bunun gereği yapılmalıdır, özel sektörün orta 
ve uzun vadeli kredi ihtiyacını karşılamak üze
re kurulan kurumlar yeterli gelişme göstere
memiş, uygulanmakta olan, usuller yatırımla
rın gelişmemiş bölgelere kaydırılmasına imkân 
vermemiştir. Binaenaleyh yatırımların geliş
memiş bölgelere kaydırılmasını temin edecek 
usullere şiddetle ihtiyaç vardır. 

— 570 — 



M. Meclisi B : 51 27 . 2 . 1972 O : 2 

Günümüzün önemli bir korfusu olan Perso
nel Kanununa da temas etmek suretiyle maru
zatımı bitirmek istiyorum. 

Sözü geçen kanunun hazırlanışında ve yü
rürlüğe konulmasında hiç şüphesiz bugünkü 
Hükümetin kusur veya mesuliyetinden bahis 
olunamaz, itiraf etmek lâzımdır iki, bu konu
da Sayın Hükümet hiç de makbul olmayan bir 
miras devralmıştır. Ancak, geçmiş hükümet
lerin, geçmiş olayların muhasebesini yapmanın 
da büyük faydalar sağlayacağına inanmadığı
mız için bu kadarla iktifa ederek bazı temen
nilerde bulunmak istiyorum. 

Sayın Hükümet tarafından 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklik
ler yapan, maddeler ekleyen 31 . 7 . 1970 ta
rihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesiyle ilgili Yetki Kanunu 
tasarısı başlığı ile bir tasarı 24 . 11 . 1971 tari
hinde Sayın Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 
Bu tarihten 2 gün sonra 26 . 11 . 1971 tarihinde 
bu tasarı Anayasa Komisyonuna sevk olunmuş
tur. 

Anayasa Komisyonu, tasarıyı 30 . 12 . 1971 
tarihinde kabul ederek Plân Komisyonuna gön
dermiştir. Bizzat yaptığım takipler bana bu 
sonucu vermiştir. 

önemi inkâr olunamayan bu tasan zaman
dan büyük ölçüde tasarruf için geçici bir komis
yonda görüşülmesi teklif olunabilirdi. Ama 
hangi sebep tahdmdadır bilmiyorum, bu yola 
gidilmemiştir. Arzulanan usul içindeki müzake
re ise ilgili Bakanlıkça hangi ölçüde takibedil-
miş ve komisyonlarda niçin bugüne kadar ge
cikmiştir. Sebebini bilmiyorum. Esasen geçen 
geçmiştir, bundan sonrası için, Sayın Bakan
lığın bu meseleyi komisyonlardan biran evvel 
çıkararak Meclislere getirmesini temenni edi
yoruz ve kanaatim odur ki, Yüce Mecliste bu
lunan siyasî partilerden hiçbiri bu yetki kanu
nunun karşısında değildir. Biran evvel çıka
rılarak mevcut aksaklıkların giderilmesini bü
tün siyasî partiler arzulamaktadırlar. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere yürürlükteki 
kanunlarımızla memurların ve emeklilerin aile
lerine sağlık yardımı yapılması hükme bağlan
mıştır. Bu konudaki tüzüklerin 'hazırlanarak 
biran önce yürürlüğe konmasını temenni ediyo
ruz. Normal çalışma saatleri dışında çalışan me
murlara haftada 12 saat üzerinden fazla çalış

ma ücreti ödendiği, bunun yeterli olmadığı 
anlaşılmıştır. Hiç şüphesiz M, suiistimale kaç
mamak kayıt ve şartı ile gerçekten bizzat ça
lışanlara haklarının verilmesi en az adalet ica
bıdır. 

Bir misal vermek gerekirse, bizzat müşa
hedelerime istinaden arz ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığında, 1425 sayüı 
Kanunla tahmil edilen görevler dolayısıyle 
personelin geç saatlere kadar çalıştıkları sabit 
olmuştur. Keza, bizzat Maliye Bakanlığı per
sonelinin de bazı kesimleri bu hummalı faali
yetin içinde bulunmaktadırlar. Bu knou israfı 
ve kadro şişkinliğini önleyecek şekilde biran 
önce ele alınmalıdır. 

Diğer bir temennimiz, Bütçe Komisyonu
nun aldığı karara uygun olarak, bütçenin tü
mü üzerinden % 10 tutarındaki tasarrufun 
sağlanmasına mutlaka riayet olunmasıdır. Eze
lî derdimiz olan israf temayülünden kurtulma
nın örneğini vermeyi Sayın Hükümetten ve bu 
vesileyle Sayın ve değerli Maliye Bakanlığın
dan bekleriz. 

Konuşmamı bitirirken Maliye Bakanlığı büt
çesinin, memleketimize ve milletimiz için 
olumlu ve isabetli kalkınma çabalarına yardım
cı olmasını temenni eder, Sayın Maliye Baka
nı ile değerli mensuplarına başarı dileklerimi
zi sunar, grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lise saygılarımı arz ederim. (M. G. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Eşref Derinçay'da, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA EŞREF DERİN-
ÇAY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, 

1972 yılı Maliye Bakanlığı bütçe tasarısı üze
rinde C. H. P. Grubunun görüş ve eleştirilerini 
saygılarımla sunuyorum. 

Anayasamız; iktisadî ve sosyal amaçlara 
ulaşmada Devlete düşen ödevleri, iktisadî ge
lişme ile malî kaynakların yeterliliği ölçüsüne 
dayandırmıştır. Maliye Bakanlığına da, eko
nomik istikrarı korumak, ulusal gelirin sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak bölüştürülmesini 
sağlamak ve sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak da gelir toplamak, ayrıca vergi sistemi 
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üzerinde devamlı inceleme ve araştırmalar ya
parak, bu sistemi ekonomik şartlara uygun 
olarak geliştirmek, âdil ve esnek bir vergi 
düzeni kurmak görevini vermiştir. Anayasa
nın 53 ncü maddesi; yapılacak yoruma göre, 
iktisadî gelişme, kalkınma planının gerçekleş
tirilmesi nedeniyle gerekli hızın altında kalı
yorsa, veya malî kaynaklardan yararlanamı-
yorsa Devleti yönetenler 53 ncü maddeyi bir 
mazeret olarak kullanamazlar. Ve Anayasa
nın iktisadî ve sosyal amaçjlara ulaşmamsı kar
şısında bu maddeye sığınamazlar. 

Biz bu bütçede iktisadî gelişme hızının plan 
hedeflerine4 uygun olup olmadığını, bütçenin 
tümü üzerindeki görüşlerimizi yansıtan sözcü
müz eleştirdiği için, ben Devlet, Anayasadaki 
iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşmak hususun
daki ödevlerini yapmak için memleketin malî 
kaynaklarını yeterli ölçüde kullanabiliyor mu? 
IBunu belirtmeye çalışacağım. 

Yine Anayasanın 61 nci maddesine göre, 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere ma
lî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» 
Devletin tasarrufunda bulunan malî kaynakla
rın başında yer alan vergi uygulaması Anaya
sanın bu maddesi hükmünü gerçekleştirebili-
yorsa; yani herkesten malî gücüne uygun ver
gi alınabiliyorsa; Devlet, malî kaynaklarının 
başlıcasını yeteri kadar kullanıyor demektir. 

Biz, Türkiye'de memur ve ücretli ile işçi
nin, küçük esnafın gücünün üstünde vergi 
ödediği, buna mukabil karma ekonomi sistemi 
içinde millî kalkınmamıza gerçekten katkıda 
bulunan ve esasında vergi kaçırma olanağı ol
mayan az sayıdaki kuruluşlar dışında büyük 
çoğunluğu yüksek kazanç sahibinin vergiden 
kaçındığı fikrinde Sayın Maliye Bakanı ve yet
kilileriyle bu noktada birleşmekteyiz. Ancak 
ileride yapacağım eleştirilerde de görüleceği 
gibi, Bayın Maliye Bakanı ve yetkilileri, bu 
dar gelirli vatandaşları hedef almakta veya do
laylı olarak yine bu vatandaş kütlesinin öde
yeceği yeni vergileri getirmektedir. Bu bizim 
görüşümüze olduğu kadar Anayasaya da aykı
rıdır. 

Bu nedenle, biz de evvelâ bu bütçeyi oluş
turan, koşulları yaratan toplumumuzun yapı
sına kısa bir bakışla konuya girmek istiyoruz. 

ilk bakışta hüzünle gördüğümüz şey, bu ya
pının hâlâ çağ dışı kalıntıların hükmünde ve 
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] tesirinde bulunduğu keyfiyetindedir. Toplumun 
] (üretici ve yaratıcı unsurları olan insan - toprak, 

sermaye - emek, üretici ve tüketici, halk - Dev
let ilişkileri eski çağların gerekleri içinde na
sıl teşekkül etmiş ise bugün de ona yakın şekil-

| lerle sürüp gitmektedir. Türk toplumunda ezi-
I lenlerin daha fazla ezilmemesi, sömürülenlerin 
j daha fazla sömürülmemesi savaşı verilmekte 
3 ama zafere ulaşılamamaktadır. Bu düzen değiş-
! tiıilememektedir. 1972 yılında getirilen bütçe, 
\ hacım itibariyle, miktar itibariyle geçmiş büt-
| çelerin en büyüğü, kuruluşundan beri devlet-
| çilik ve karma ekonomiyi müdafaa eden ve bu

nu ortanın solu ülküsüyle daha açıklığa kavuş-
| turan C. H. P., 1972 icra programı ile Devletin 

Anayasa doğrultusunda ileri derecede devletçi
liğe doğru olan yolunda destekliyoruz. Ve bu 
nedenle bu Hükümetin kendi özel şartlan ve 

| koşulları içinde değerlendirdiğiniz, tarafsız ve 
j partilerüstü icra programını, elbette kendi prog

ramımızın doğrultusunda isteyemeyiz. Bu dar 
boğazdan geçişte normal demokratik düzene geç
menin ve bu düzene ulaştırmak için attığı iyi 
niyetli adımları desteklemek nasıl görevimizse,' 
bu düşünce oluşturması içinde olumlu oy vere
ceğimizi beyan ederken, A. P. Hükümetinin bu 
doğrultuya getirdiği ekonomik politikasını de
vam ettirmek isteyen, fakiri daha fakir, zengi
ni daha zengin yapmak felsefesi içinde ısrarlı 
Maliye Bakanını, Anayasa doğrultusunda eleş
tirmeye tabi tutacağımızı da arz etmek istiyo
rum. 

Nasıl bir Devlet teslim aldınız. : 
1. Devlet borçları, 
2. Kamu İktisadî Kuruluşlarının malî yön

leri, 

3. 'Bütçe uygulaması ve Personel Kanunu, 
4. ihracat ve ithalâtımız - işçi dövizleri, 

I 5. Vergi politikası, 

Bütçe gerekçesinde okuduğumuz rakamlara 
göre, 1971 yılı sonu Devlet borçları 100 milya-

j rın üstündedir. Bunun yarıdan fazlası dış borç-
| lardır. Ve döviz olarak ödememiz gerekmekte-
İ dir. Dış borçların 1/3'üne yakın kısmı faiz, geri 

kalan kısmı anaparadır. Dış borçlar, Türk Mil-
| letinin altından kalkamayacağı azamî hadde var-
j mıştır. Bu borcun 1972 taksidi 3 milyar liradan 
j fazladır. Yıllık ihracatımızın 1/3Hi kadardır. 
I Her yıl dış borçlar artmaktadır. Dış borçların 
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şimdilik ertelenmesi zaruret haline gelmiştir. 
Devletçiliği halka kötü göstermek ve parti

zan militanlara iş bulma: 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine 1972 bütçesin

de özet olarak yer verilmiştir. Bu teşeibbüslerin 
bütçe ile ilcisi, Devletin kendi malı oluşundan-
dır. C. H. P. devrinde halka ve topluma hizmet 
gayesiyle kurulmuş, karma ekonomide devlet-
letçiliğin eseri olan bu kuruluşlar, bir yandan 
devletçiliği halk nazarında kötü gösterme, di
ğer yandan partizan militanlara iş bulma yur
du haline getirilmiştir. Kadrolar şişirilmiş, ye
teneksiz yöneticiler iş başına getirilmiş, yöne
tim giderlerine büyük israflar, yurt içi, yurt dı
şı yolluk harcamaları, büyük ücret alan idare 
meclisi üyeleri, murakıpları, lüks lojmanlar, 
araba saltanatları, lüks tefriş ve mefruşat mas
rafları bu asil kuruluşları kötü emsal haline 
getirmiştir. 

Kalkınma planlarımızda millî politika ha
linde benimsemiş olduğumuz karma ekono
mi politikasının yürütme aracı olan bu teşeb
büslerin millî ekonomi bütünlüğü içinde gö
revlerini yapması için, bunların malî ihtiyaç
larının giderilmesi gerekmektedir. Devlet ken
di teşebbüslerinin işletme ve yatırım ihtiyaç
larını dikkate almaya, bunların karşılanması 
için kaynak bulmaya mecburdur. Bu nedenle 
Merkez Bankası Kamu İktisadî Kuruluşlarına 
döviz kredisi açmalıdır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bütçeleri 
açıkla kapanmaktadır. Kalkınma planlarımıza, 
karma ekonomi politikasının yürütme aracı 
olan bu Devlet Teşebbüslerinin, millî ekonomi 
bütünlüğü içinde görevlerini yapması için 
rantabl çalışmasını sağlamak, israfı önlemek
le birlikte, malî ihtiyaçlarının giderilmesi, 
Devletin başlıca ödevi olmalıdır. Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri 1070 programında 6 milyar 
açıkla bağlanmış uygulamada 8 milyara çık
mıştır. Yıl sonunda 1 400 000 000 lira yeni yı
la devredilmiştir. 1971 yılı finansman açığı 
6 700 000 000 lira tespit edilerek buna göre 
kaynak tespit edilmiş, 1 900 000 000 liraya in
dirilmiştir, bu da, 750 000 000 ek ödenek veril
mek suretiyle kapatılmışsa da 1970 de yine 
1 '500 000 000 lira devredilmiştir. Bu analizden 
de anlaşılmaktadır ki, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin 1972 yılında işletme ve yatırım ih

tiyaçları vardır. Yatırım harcamaları prog
ramına göre 2 milyar lira işletme açığı, 11 
milyarın üstünde yatırım ihtiyaçları açığı 
vardır. 

(Bı; ihtiyacın 2,5 milyarı Devlet Yatırım Ban
kası kredilerinden 8 860 000 000 lirası Devlet 
Yatırım Bankasında ihdas edilen fondan, 2 
milyar küsur da proje kredisinden karşılana
caktır. Bu bütçeye düşen miktarı 4 860 000 000 
lira olup, 9 milyar lif ası çeşitli kredilerden 
sağlanacaktır. Bu açıklama ile Devlet kesimine 
ağırlık veren yatırımların, özel teşebbüsten 
çok Devlet kesiminde olduğu imajı, hissi ve
rilmekte ise de, bu projelerin kaynakları dik
katle incelenirse, bunların gerçekleşmesi bir
takım farklara rağmen ihtimallere bağlıdır. 
Geçen yılların uygulamaları bize itimat ver
memiştir. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 1972 yılı 
içinde 11 749 000 000 yatırım yapacaktır. Bun
lar içinde 3 ncü Demir Çelik, Alimünyum te
sisleri, bakır rafinerisi, Pendik Tersanesi gibi, 
Devlet kesimine ağırlık vermeleri nedeniyle 
millî ekonomimize yaptıkları büyük katkıla
rı nedeniyle takdirle karşılıyoruz. Bu olumlu 
gelişme yanında Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
arasında zarar eden kuruluşlar vardır. Evvel
ce izah ettiğim sebeplerle birlikte bazı ted
birlerin alınmayışı sonucu 1970 te 13 kuruluş 
1971 de 12 kuruluş 1972 de de tahminî 7 kuruluş 
zarar edecektir. Tahminî zarar 1300 000 000 civa
rındadır. Yıllardır zarar edenlerin başında Devlet 
Demiryolları, 1970 te 991 milyon, 1971 de 581 
milyon, 1972 de tahminî zarar 800 milyon civa
rındadır. Denizcilik Bankası da her yıl zarar 
edenler arasındadır. Bu zararlar politik ve 
idarîdir. Kara nakil vergisi politik nedenler
le alınmadıkça bu kuruluşlar zarara devam 
edecektir. Bu iki kurulun bir yıllık zararını, 
değerli maliyecilerimiz, İşletme Vergisinin iki 
yıllık taihsilâtı ile karşılamaktadırlar. 

Bütçe uygulaması ve Personel Kanunu; 
Muhterem milletvekilleri, 
(Bütçe gerekçesinde görmekteyiz ki, 1965 -

1070 yıllarında % 87 ilâ % 93 yatırımlarda, % 
92 cari harcamalarda, % 70 - 93 de ortalama 
transfer harcamalarında gerçekleşmektedir. Ca
ri harcamalarda 550 milyon lira ile 688 mil
yon liraya kadar ek ödenek alınmıştır. Bu har
camaların tertipleri arasında 205 milyondan 
2 670 000 000 liraya kadar aktarmalar vardır. 
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'Bu işlemler yatırım harcamalarında planlı 
devrede olduğu için mutedil, transfer harca
malarında çok yüksektir. 1970 yılında 12 mil
yar 18 milyara çıkarılmıştır. Bütçe ödenekle
ri, yıl sonlarında mutlak harcanması icabe-
diyormuş gibi harcanmaktadır, örnek olarak: 
Bir lojmanın rengi beğenilmeyen koltuklan, 
perdeleri değiştirilmekte, hatta radyatörlerin 
üzerindeki mermerler dahi rengi kirlendi di
ye değiştirilmektedir. Devletin parasının böy
le israf edildiğini gören mermerci de, perdeci 
de Devlete vergi vermez. 

Personel Kanunu : 
Bugünkü bütçenin büyük bir kısmı Adalet 

Partisi Hükümetince tatbik edilen Personel 
Kanunundan dolayı ilk önce malî portesi 2,5 
milyar lira olarak Meclise sunulan, bugün 10 
milyar lirayı aştığı ve bir yılı geçen tatbi
katı yapıldığı halde kesin malî portesi belli 
olmayan, o zamanki Hükümetin kontrolünden 
çıkan ve hangi zümrenin sesi diğerinden faz
la çıkıyorsa, ona yeni paylar ve pirimler da
ğıtmak yolunu seçen âciz Hükümet, böyle kö
tü bir eser bırakmıştır. O günkü Hükümete 
göre reform olan bu kanun, büyük adaletsiz
likler getirmiş, Devletin yükünü çeken memur
ların intibakları gayrî âdil yapılmıştır. Tat
bikat aksaklıkları hâlâ daha devam etmek
te, îktisadî Devlet Teşekkülleri, hattâ mali
yeciler, emniyetçiler, Devlet kesimindeki emek
çi memurlar vuzuha kavuşturulmamış, inti
bakları, gerekli reform niteliğini taşımamış-
tır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Emekçi 
memur tâbiri yeni tâbir mi? 

EŞREF DERÎNÇAY (Devamla) — Eskide 
de, yenide de kullanırız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Emekçi 

memur ne demek beyefendi? Tavzih etsin, emek
çi memur ne demek? 

EŞREF DERÎNÇAY (Devamla) — Emekçi 
memur, emeğiyle çalışan memur demektir. 
Emek sarfediyor aylık alıyor, havadan para 
kazanmıyor demektir. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Aydan aya im
za atıp para alan memurlar var bu memleket
te. 

BAŞKAN — Müdaibale etmeyiniz efendim. 

EŞREF DERÎNÇAY (Devamla) — Olamaz. 
Alâkalı müdürleri sahip çıksın. 

Personel Kanunu, bu kanundan yararlanan 
yararlanmayan hiç kimseyi ve zümreyi mem
nun ve tatmin etmemiştir. Bu keyfiyeti insan 
tabiatının kolay tatmin olunmaz özelliğine 
bağlamak, belki en kolay ama en tutarsız yol
dur. 

Aslında bu huzursuzluğun asıl sebebi; ka
nunun getirilişine esas olan ruhun ve prensip
lerin ortadan kalkmış ve kaybolmuş olması
dır. 

Kısa bir müddet sonra; memura bir el
den verilen bir kısım para, gelen pahalılıkla 
geri alınmış, bu da kâfi gelmiyor olmalı ki, 
Sayın Maliye Bakanımız memurların hâmisi ve 
savunucusu olması icabederken; herhalde on 
yıllık memuriyetten ayrıldıktan sonra özel 
teşebbüste çalışmanın verdiği bir şevk ile 
onlara. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edime) — Unuttu. 
EŞRE.F DERÎNÇAY (Devamla) — Unut

mak yok, yazıdan okuyoruz. iSiz Bakan iken çok 
şeyler unuttunuz. 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
EŞREF DERÎNÇAY (Devamla) — Müdaha

le ettikçe cevaplarını alırlar. 
(BAŞKAN — Devam buyurun efendim siz. 
EŞREF DERÎNÇAY (Devamla) — Memur

ların hâmisi ve savunucusu olması icabeder
ken; onlara ceza vermek üzere maaş kade
melerinin bir yıl ertelenmesi gibi anlamsız bir 
fikir ortaya atmıştır. 

Şimdi, bütçenin, Maliye Bakanlığınca ha
zırlanan 51 930 526 000 liralık kısmını, bu yıl-
ki bütçe rakamları arasında çıkarılmış, îkti
sadî Devlet Teşekküllerinin finansmanını kar
şılamak üzere Devlet Yatırım Bankası nez-
dindeki bir fona yatırılan miktar ile bütçe
nin gerçek hacminin 56 milyar civarında ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Karma Bütçe 'Komisyonunda 52 milyarlık 
kısımda % 10 indirim yapma arzusu belirtil
miş, Maliye Bakanı uyacağını beyan ettiği 
halde, başka bir yetkili tasarruf yapılamaya
cağını ifade etmiştir. Biz arzu ederdik ki, bu 
tasarruf bizzat Maliye Bakanlığınca, Millî 
Eğitim, Sağlık ve üretim dışında olan harca
malarda yapılarak getirilsin. Bakanlık bunu 
yapmadığı gibi Sayın Bakan, her gün çeşitli 
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beyanlarla çelişkilere düşmüş, Bütçe Karma 
Komisyonunda da bütçesine sahip çıkamamış
tır. 

1971 yılı Bütçesi, geçen yıl Meclise 
38 461 000 000 olarak geldiği halde, bugün 
44 - 45 milyar civarındadır. 1971 de personel gi
derleri 15 639 000 000 teklif edildiği halde, alı
nan ek ödeneklerle 17 539 000 000'a yükseltil
miştir. 

Bu yılki bütçede 18 706 000 000 liradır. Ge
çen yıla nazaran bu yılki artış 1 milyarın üze
rindedir. Bunu bir noktada tutmak lâzım
dır. Personel tasarrufu şarttır, ama Sayın Ma
liye Bakanının teklif ettiği kademe ertele
mesi değil. 

Diğer cariler 1971'de 4 882 000 000 olarak 
kabul edilmiş, yıl içinde alman ek ödenekler
le 5 373 000 000'a çıkmıştır, tsrafçı bir zihniye
tin eseri olarak artık kaydeden bu 1 milyar, 
değer artış vergisinin bugünlerde komisyonda 
kabul edilen miktarı kadardır. Vatandaş bu 
tasarrufların yapılmayıp, kendinden alınma
sı anlamını anlayamamaktadır. 

Personel giderleri ve cari harcamalarda, 
yukarda da izah ettiğim gibi, artışlar hızlı ol
duğu halde, yatırımlar da 7 915 000 000 lira
dan 8 341 000 000 liraya çıkmıştır. Artış cüzi
dir. Bu da göstermektedir ki, yatırımlar dı
şında büyük israf vardır. 

12 Mart'tan sonra dış ve iç borçlan 100 
milyarın üstünde, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin çoğu zararda, içinden çıkılmaz bir Per
sonel Kanunu ve açık bir bütçe ile, tanrının 
lütfü ile bereketli bir mahsul yılı ve fedakâr 
Türk işçisinin emekleriyle getirdikleri 750 mil
yon civarında dövizle Hükümeti teslim aldı
nız. Yakın zamana kadar, ithalât ve ihracatını 
denkleştiremeyen A. P. Hükümeti çeşitli ne
denlerle kaçak olarak yurda giren mallara, 
gerek döviz açığı sebebiyle, gerekse iyi ted
birler alınmayışı nedeniyle mâni olamamış
tır. 

Bütçe raporunu tetkik ettiğimizde 1971 'de 
ithalde alınan vergi bütçe tahmini 7 215 mil
yar, 1972 ise 10 060 milyardır. Türkiye'ye her 
yıl giren kaçak mal bu meblâğın 1/4'dür. Ka
çakçılık önlenebilir. Döviz sıkıntısı olmaz ise, 
asgari 2 milyar lira ithal üzerinden alınan 
vergilere vergi eklenir. Yeni vergiler ihdas 
etmeye lüzum kalmaz. Bu kaçak giren mallar, 
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ithalde vergi ödemedikleri gibi bunların top
tancısı da, perakendecisi de fatura kesmedik
leri için vergi ödemezler. 

Sermaye Piyasası Kanunu ve inşaat sektö
rü : 

Maliye Bakanlığı egemen güçlerin etkisi 
altında sermaye piyasası Kanununu getirme
mekte, Emlâk Alım Vergisini % 3,5'a indiren 
teklifini geri alarak, % 7 olarak tatbik etmek
te, Malî Denge Vergisi ile de bu miktar %8 ol
duğu takdirde %15'e, % 3 asgari haddi ile 
% 10'a çıkmaktadır. Egemen güçler bankalar 
ve büyük sanayi özel teşebbüsleridir. Bu güç
ler kendi aralarında yurt dışındaki işçilerin 
iasarruflarıyle yurt içindeki küçük tasarruf 
lahiplerinin tasarruflarını ipotek altına al
mak istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri; 
Yurt dışındaki işçilerimiz buradaki yakın

larının zaruri ihtiyaçları dışındaki tasarruf
larını sermaye piyasası kanunu çıkmadığın-
lan ve geleneksel mülk edinme psikolojisiyle 
konut edinme yolunu iki üç yıldan beri tercih 
etmektedirler. Gerek A. P. Hükümeti tarafından 
çıkarılan kanunlar, gerekse bu politikayı ta-
'dbeden Maliye Bakanı tarafından getirilen 
yeni kanunlar ile inşaat sektörü duraklama 
levrine girmiştir, ve geçen yıllar plan hedef
lerinin altına düşmüştür. Dıştaki işçilerimiz 
için konut edinme olanakları, özel bankalar
ca önlendiği ifade edilmektedir. 

Konut yapımından alman her türlü ver
gi, dolaylı veya doğrudan doğruya maliyetine 
eklenmektedir. Konut maliyetine tesir eden 
vergileri, Saym Maliye Bakanı bildiği hal
de, ben tekrar açıklayacağım:. 

1. İnşaat Vergisi, 
2. İşletme ve Gider Vergileri, yani inşaat

ta kullanılan malzemeden alınan, 
3. Emlâk Alım Vergisi, 
4. Emlâk tasarruf bonosu, yeni adi ile Den

ge Vergisi, 
5. Emlâk Vergisi, 
6. Gelir Vergisi, 
7. Gelir Vergisi üzerinden malî denge ver

gisi, 
8. Bina Vergisi mensubunun kaldırılıp, 

masraf yazılması kurnazlığı, 
9. Belediye Gelirler Kanunuyle artırıla

cak harçlar (İşgal harcı, yapı harcı gibi) 
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10. Finansman Kanunuyla alınanlar. 10 ka
tegori üzerinden inşaat sektöründen vergi 
alınmakta. 

!Bu şekliyle 100 bin liralık bir konuttan, ele 
ıgeçen gelir ayda 300 lira civarında olmakta
dır. Bankaların yıllık vâde ve faizinin 1/3'üne 
tekabül eder. Bu şekilde konut edinme im
kânı ortadan kalkmaktadır. 

Konut edinme yoluyle Türkiye'ye işçi dövi
zi getirme olanağı da kendiliğinden kalkacak
tır. 

'Sermaye piyasası yoluyle döviz getirme ve 
Türkiye'de ki küçük tasarrufları toplama; 

Türkiye'de son yıllarda tahvil ve hisse se
netleri satışları birdenbire geliştiği halde, bu 
piyasayı düzenleyecek yasa yıllardır A. P. Hü
kümetlerince getirilmedi, reform hükümetle
rince de getirilmiyor. 

Hukuka düşen görevin iktisadî yaşantı
nın gereklerine biçim vermekten başka an
lam taşımadığı bir çağda, bu terslik hiç de ras-
lantısal sayılamaz. Ekonomide yeni bir aşa
mayı temsil edecek sermaye piyasası hare
keti bankaların korkulu rüyası halindedir. 
Halktan cüzi faizlerle topladıkları paraları 
tüketici halka mal satan sınıfa yüksek faizle 
vererek bu faizi yine o dar gelirli halktan çı
karmaktadırlar. özel bankalar ile kapitalist 
sanayici, dar gelirli vatandaşların tasarrufla
rını kapışma rekabeti devam etmektedir. Banka 
faizlerinin dahi yüksek miktarlarla halkın tasar
ruflarını tahvil karşılığı sanayi kuruluşla
rına dönüşmesini istemektedirler. Türkiye'de 
sermaye piyasasının gerçekleşmesiyle ortak 
Pazara girmek isteyen Türk ekonomisinin en 
rasyonel düzeylerde üretimi gerçekleştirecek 
büyük halk üretim bilimlerine ihtiyaç var
dır. 

Küçük işletmeler, atelyeler, Ortak Pazar 
ülkelerinin yüksek normlara ulaşmış kaliteli 
ve ucuz ürünleriyle rekabet edemeyecekler
dir. Modenr bilim ve teknolojinin her yenili
ğini üretime uygulayan bu ülkelerle ancak 
Ihalk tasarrufları Devlet garantisi altında sa
nayii kuruluşları bilgisi ve yaratıcı gücü olan 
Türkiye'de ki küçük işletmeler atelyeler, sa
hip ve sanatkârları birleşip mücadele edebi
lirler. Yoksa Türkiye'de ki bütün küçük işlet

meler Ortak Pazara girdiğimizde iflâsa mah
kûm, halkın küçük tasarrufları da içteki ban
ka ve kapitalizme mahkûm olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, ikinci 10 da
kikalık hakkınızı da kullanıyorsunuz değil 
mi? 

O. H. P. GRUBU ADINA EŞREF DERÎN-
ÇAY (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA EŞREF DERİN

ÇAY (Devamla) — Türkiye'de gerçek bir ser
maye piyasası hareketi durgunlaşan ve yukar
da izah ettiğimiz inşaat sektöründeki fonları 
halk şirketleri veya mevcut sanayi yatırımla
rına aktarılması bu durumu tersine çevirecek
tir. (Mevcut sanayiye tahvile değil, hisse sene
diyle) sosyal açıdan bu işe geleneksel mülk edi
nenler ile küçük ticaret sermayelerini sanayi 
sermayesinin egemenliği altına alması anlamını 
taşıt. 

Dev sanayi kuruluşları ve özel bankalar ile 
küçük sermaye, küçük halk tasarrufları ara
sındaki bu tarihsel çalışma Türkiye'nin temel 
bunalımlarından biridir, Sayın Bakan. 

Burjuvazinin ayrı kesimleri arasında verilen 
egemenlik mücadelesinde sermaye piyasası ha
reketi modern sanayi ve ticaret sermayesinin 
öteki varlıklı sınıflar karşısında kendisine üs
tünlük sağlama stratejisinin son aşamasını teş
kil etmektedir. 

iSermaye piyasası kurulduktan kısa bir süre 
sonra, bankalardaki mevduat azalacak, sermaye 
halk şirketlerindeki fonlar artacaktır. Bu çı
kar çelişmesinin Türk kapitalizmine baskısı A. P. 
Hükümetine olmuş, Erim Hükümetine de malî 
yönden baskısını devam ettirmektedir. Yetkili
lerin iç istikraz ile 500 milyon işçi dövizinden 
elde edecekleri tahmin, tasarruf bonosunu malî 
denge vergisine çevirdikten sonra geleceği çok 
şüphelidir. Türkiye'ye gelecek işçilere 300 bin 
liralık kredi ile, işçiler için kurulacak yatırım 
Bankasını olumlu bir adım olarak kabul etmek
le beraber, netice olarak Türk işçi dövizinin 
Türkiye'de kullanma olanakları kalmayınca 
dış ülkelerde daha iyi olanaklara gideceğinden 
ve Türkiye'yi yeniden bir döviz sıkıntısına so
kacağını hatırlatmak isteriz. 

Sözlerimin başında Maliye Bakanlığı ve yet
kilileri memur, ücretli, işçi ve dar gelirli esna
fı ya doğrudan doğruya, ya da dolaylı olarak 
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hedef almaktadır demiştim. 1970 yılında A. P. 
since getirilen Emlak Kanunu, İşletme Vergisi, 
Finansman Kanunu gene bu zümreyi hedef al
dığı gibi, bu yıl getirilen Malî Denge Vergisi, 
işletme Vergisi kapsamı genişletilmesi ve geti
rilecek belediye gelirleri kanunu ve Meclise şev
ki düşünülen G-elir Vergisi Kurumlar Vergisi 
değişiklikleri belirli zümrelere yükletilmekte-
dir. 

Şimdi bütçede başlıca gelir kaymaklarını tet
kik edelim. 
Gelir üzerinden alınan vergiler 17 950 000 000 
Servet ve servet transferi üze
rinden alman vergiler 2 0O0 000 000 
Üretim üzerinden alman vergiler 8 568 000 000 
Harcamalar üzerinde alman 
vergiler 1 580 000 000 
Hizmet üzerinden alınan vergiler 4 602 000 000 
ithalât üzerinden alman vergiler 10 360 000 000 

Toplam 45 060 000 000 
Değerli milletvekilleri, 
45 milyar lira tahmin edilen bu gelire mut

lu azınlığın millî gelirden büyük pay alan kıs
mının iştiraki, orta suuf bir kısım vatandaş 
dahil, 2 milyardır. 

Servet transferi üzerinden alman bu vergi 
şöyledir : 

Emlâk Vergisi 740 000 000 
Veraset intikal Vergisi 115 000 000 
Motorlu Kara Taşıt Vergisi 185 000 000 
Emlâk Alım Vergisi 685 000 000 
Taşıt Alım Vergisi 275 000 000 

Toplam 2 000 000 000 

8144 kurumun tahminî ödeyeceği vergi 
1 650 000 000 lira düşünülmektedir. Esasmda 
bu vergi gene dolaylı olarak dar gelirli vatan
daşlardan kâr olarak alınmaktadır. Bu vergi 
dilimini artırmak yeni zamlar getirecektir. 

Gayrimenkul değer artış vergisi bir nevi 
servet vergisi olmasına rağmen geliri 150 mil
yon gibi cüzidir. 

Üretim üzerinden alman vergi 8 568 000 000 
liradır. 

Dahilde alınan istihsal Ver
gisi 3 800 000 000 

Akaryakıt istihsal Vergisi 
(Yurt içi) 1 500 000 000 

Tekel maddelerinden alman 
istihsal Vergisi 3 236 000 000 

Bina inşaat Vergisi 80 000 000 
Giydiği gömlekten, içtiği sigara ve bindiği 

vasıtanm kullandığı akaryakıttan alman dolay
lı bir vergidir. Bu tüketici zümrenin büyük kıs
mı memur işçi, köylü ve dar gelirlidir. 

Hizmetler üzerinden alman vergilere gene 
dar gelirli vatandaşlar iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, bir dakikanız 
kalmıştır. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

ithalât üzerinden alınan vergiler büyük bir 
yekûn tutmakta bu vergiden ithal edilen malın 
maliyet fiyatma eklendiğinde ya Devlete veri
len mallarla Devletten kâriyle birlikte alın
makta, veya gene dar gelirli vatandaşlardan 
dolaylı olarak alınmaktadır. 

Bu yılki ithalâtımız 1 300 000 000 dolar tah
min edilmektedir. Bu yaklaşık olarak 20 milyar 
Türk Lirası civarındadır. Bunun bir kısmı Dev
lete ait ithalâttır. Bu ithalâtm Devlet eliyle 
yapılması şarttır. Artık Devlet eliyle fert zen
gin etme olanaklarına son vermek lâzımdır. 

Bütçenin tümü üzerindeki sözcümüz diledi, 
biz burda tekrar ediyoruz. Geri kalan ithalât, 
tahmin ediyorum ki, % 17 gibi bir rakamla 
ithalâtçıya kâr haddi tanımış ve bu % 17 üze
rinden vergi öder. Gerek Devlete verdikleri ver
gide İhale Kanunundaki boşluklardan dola
yı büyük kârlar sağlamakta, gerekse vatandaşa 
intikal eden mallarda % 100 kâr ile satıldığı 
halde % 17 gösterilmekte ve bu miktar üzerin
den fatura kesilerek hem Devletten vergi ka
çırılmakta, hem de dar gelirli vatandaş aldatıl
maktadır. Değerli maliyecilerimiz yeni vergiler 
ihdas edeceklerine bunları kontrol etmeli ve bir 
nizama bağlamalıdırlar. Netice olarak ithal 
Vergisi de dar gelirli zümreye eklenen dolaylı 
bir vergidir. 

Hizmet üzerinden alman bir vergide, banka 
ve sigortalar hariç, dar gelirli vatandaşlardan 
alman dolaylı vergilerden biridir. 

Dolaylı vergileri böylece arz ettikten sonra 
şimdi doğrudan doğruya dar gelirli esnaf, me
mur, ücretli ve işçi vatandaşların ödedikleri 
vergi ile Gelir Vergisine tabi olan mükellefleri 
bir katagoride toplayan gelir üzerinden alman 

— 577 — 
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vergiler bölümünün en yüksek rakamını ifa
de eden 17 milyar 950 milyonu kimler ne mik
tar ödüyor, onu anlatmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Derinçay, 
lütfen bağlayın. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Bağlı-
yorum Sayın Başkan. 

Gelir üzerinden alman vergileri ücretli grup 
ve beyannameli kazanç ve iratlar grubu olarak iki 
kısma ayırdığımızda 1965 yılında ücretler % 57, 
beyanname veren mükellef % 43 ödediği halde, 
1971 de ücretliler % 68 ile 6 600 000 000, beyan
name veren mükellef ise, % 32 ye düşerek 3 
milyar vergi vermektedirler. 

Şimdi değerli milletvekilleri, memurlar ve 
işçiler ücretlilerdir. Bunlar % &$ vergi veriyor
lar, ithalâtçılar, ihracatçılar, tüccarlar, gayri
menkul sermaye iratları serbest doktorlar, avu
katlar, eczacılar, ecza deposu sahipleri, dişçiler 
gibi zümreler ise % 32 vergi veriyorlar. 

Aylık bürüt ücreti 1 500 lira olan işçi ve me
mur ayda 242,50 lira yılda 2 900 lira tasarruf 
bonosu hariç vergi vermekte, 600 lira alan bir iş
çi ayda 60 lira Gelir Vergisi, 42 lira sigorta pri
mi clder. Eline geçen miktar ayda 500 liramın al
tındadır. Buna mukabil yıllık vetfgisi 729 lira
dır. Devlet memurunun son Personel Kanununa 
giöre en üst kademesinde bulunan 7 000 lira maaş 
alanların ellerine ayda 4 bin küsur lira civarın
da yıllık 50 bin lira alırlar. Yılda 30 bin 
lira civarımda Gelir Vergisi ve tasarruf bono
su öderler. 

Bugünlerde başında, radyoda, televizyonda 
yapılan bütün eleştirilerde beyannameli vergi 
mükelleflerinin bir kısmı vergiden içtinabettiği 
ınıoktasında birleştiler. Bu vatandaşlanmızın bir 
kısmı dürüst olarak vergilerini ödedikleri hal
de, kamuoyunda suçluluk psikolojisi üzerinde-
dirler. Kimin vergisini tam ödediği, kimin ver
giden içtinabettiği ancak bütün vergi mükellef
lerini kontrol etmekle mümkündür. Bu dürüst 
vatandaşlarımızı tenzih ederek burada beyanna
meyle vergi veren mükelleflerin yıllık vergileri
ni arz edeceğim. 1970 yılında Gelir Vergisi be
yannamesi veren mükelleflerin % 25,6'sını kap
sayan 130 261 kişi ayda ortalama 176 lira ka
zandıklarını beyan ile, ayda 25 lira vergi öde
mişlerdir. % 21,5mu teşkil eden 111 816 kişi, 
331 lira kazandıklarını göstererek ayda 35 lira 
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vergi ödemişlerdir. Bu kademeli olarak ilerle
mekte, tavanda ise 5 bin civarında mükellef 55 
bin lira vergi ödemişlerdir. 

Zenginin vergi kaçırmasına olanak hazırlıyor, 
küçük esnafa işletme Vergisini tatbik ettirmek
le zulüm yapıyorsunuz. Bu tahsil ettiğimiz 500 
milyon civarındaki İşletme Vergisinin bir kıs
mını da Sümerbank, Pasabahçe gibi İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve sağlam muhasebesi olan 
özel Anonim şirketlerdir. 

İşte bu nedenlerle biz Türkiye-de küçük es
naf tatbikat ağırlıkları ve vergiler ile işçi ve 
memur verginin büyük kısmını vermekle vergi 
yükünün ağırlığını taşımaktadırlar diyoruz. 

Maliye Bakanlığı, içinde çok mümtaz insan
lar yetiştirmiş bir teşkilatımızdır. Memleketi
mizde ayrıca bir ekonomi Bakanlığı olmadığı 
için ekonomiye ağırlık veren bugünkü koşullar
da bu görevi de Maliye Bakanlığı yürütmekte
dir. Bu ağır yük altında Bakanlığın bir reviz
yona yeni atılımlara ihtiyacı vardır. Biz Fran
sız Maliyesini 40 yıl evvel aldık. Onlar yeni 
çağın koşullarına uygun maliyeciler yetiştirdik
leri gibi malî reformlar yaptılar. Biz de ele-

' man bakımından büyük gelişme olduğu, çok de
ğerli maliyeciler yetiştiği halde gerek kendi bün
yesinde ve bakanlığında, gerekse vergi reform
larında bu elemanlardan istifade etmez dar bir 
çerçeve ve gizlilik içinde malî konulara hazır
lanır ve bunların tatbikatı iyi olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, lütfen en son 
cümlenizi söyleyiniz ve bağlayınız. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — En donuna devam buyurun 
lütfen. Beş dakika geçti beyefendi. Lütfen... 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, bağlıyorum. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyetin-
ce millîleştirilmiş bulunan Türk vatandaşlarına 
ait mal ve hakların tasfiyesi hakkındaki kanun 
29 . 3 . 1969 tarihinde 1135 sayılı Kanun ola
rak yürürlüğe girmiştir. 

5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik olunan 
anlaşmalar gereğince Yugoslavya Hükümetiyle 
yapılan anlaşma neticesi Türk vatandaşlarına 
ait millileştirilen mallar karşılığı 3 750 O00 dolar 
alınmıştır. Üç yıldan beri müracaat eden 7 285 
dosyadan 4 187 reddedilerek, 2 596 hak sahi
bi dosyadan sadece 119 tanesine 1135 sayılı 
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Kanunun 11 nci maddesine göre 1 500 000 lira 
avans verilmesine karar verilmiştir. Yugoslav
ya'da mallan millileştirilen bu vatandaşlardan 
hiçbirine millîleştirilme belgesi verilmemiştir. 
Bu yüzden dosyalann tekamülünün geciktiği 
söylenir. Ve vatandaşlardan vesika istenir. Yu
goslav makamlarına intikal ettirilir. Yugoslav
ya'da bu vatandaşlarımızın evrakını takilbeden 
bir mercimiiz olmadığı için evraklan sürüım-
cemede kalır. Bakanlık Yugoslav Hükümetin
den bu vatandaşların tamamının millîleştirilme 
belgelerini veya Türk vatandaşlanna ait millî
leştirme listelerini istese vatandaşlar biran ev
vel anavatana gelmenin huzuru içinde az bir 
miktar da olsa milJîleştirilmiş mallarının karşı
lığını almakla sükûna kavuşacaklardır. Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğü kırtasiyecilik içinde 
vatandaşlann işini halletmemektedir. 2596 hak 
sahibi içinde hangi kıstaslarla olduğu belli ol
mayan 119 dosyaya avans vermiştir. Bu mesele
nin halliyle vatandaşlann en kısa zamanda be
dellerinin ödenmesini talebediyoruz. 

'Sözlerime son verirken bu bütçeyi hazırla
yanlara şükranlarımı arz ederken, memur, işçi 
ve küçük esnafı hedef alan vergilerin getirilme
mesi temennisiyle kişisel görüşüm olarak da 
Sayın Maliye Bakanının (Rüstem Paşa görüşü 
Osmanlı kurnazlığı) ile Reform Hükümetinin Ba
kanlığım bir arada meczetmenin güçlüğü için
de olduğunu ihrak ederek O. H. P. Grubu adı
na hepinizi sevgi ile selâmlıyor ve bu bütçe
nin vatandaşa hayırlı olmasını diliyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sa
yın Sakıp Hiçerimez, buyurun. 

Yalnız çok rica ediyorum sürelerinize riayet
kar olunuz, müşkül durumda kalıyoruz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Yüce kurulunuzda Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin görüşülmesi nedeniyle söz almış bulunuyo
rum. Bu konuşmamda, Türk Maliyesinin ve Türk 
ekonomisinin kaderini elinde bulunduran Sa
yın Maliye Bakanımızın süregelen konuşmala
rındaki çelişkiler ve isabetsizlikler üzerinde 
durmadan kendi alanımda önemli gördüğüm 
bazı noktalara dikkatinizi çekmekle yetinece
ğim. 
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Önce konuşkan Bakanımız Sayın Sait Naci 
Ergin'in, her fırsatta ve sık sık kamuoyunun 
bilgisine sunduğu Personel Kanunu ile ilgili 
bir rakamın yanlışlığını burada tespit etmek is
tiyorum. 22,5 milyar lira. 

Yani, 657 ve 1327 sayılı kanunlann, bir baş
ka deyişle genel ve katma bütçeli dairelerden 
aylık alan sivü personelin bütçeye yüklediği 
külfet olarak gösterilen 22,5 milyar lira. Bu 
rakam; Devlet, Belediyeler, il özel idareleri ve 
iktisadî Devlet Teşekkülleriyle Ordu Personeli
nin tümünü içine alan ve 100 bini aşkın boş 
kadroyu dolu gibi kabul ederek yapılan hesap 
sonucu elde edilen bir rakamdır. 

Bu rakam, 657 ve 1327 sayılı kanunların 
çıkışından önce geçerli olan Personel kanunlan 
uyannca kamu personeline ödenen 7 milyarı 
kamuoyunun dikkatlerinden kaçırarak sunu
lan yanlış bir rakamdır. 

Şimdi, Sayın Bakanın insafına sığınarak so
ruyorum: iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışan 130 bin kamu personeline ödenen 3,5 mil
yar liranın bu bütçe ile ne ilişkisi vardır? 

Belediyelerde çalışan 45 bin kamu persone
line ödenen 1,5 milyar liranın bu bütçe ile ne 
ilişkisi vardır? 

İl özel idarelerinde çalışan 20 bin kamu. 
personeline ödenen yarım milyar liranın bu büt
çe ile ne ilişkisi vardır? 

Bu milyarlan Sayın Maliye Bakanının kamu
oyuna sunduğu 22,5 milyar liradan düşmek lâ
zımdır. Bu takdirde, gerçeğe yaklaşan rakam 
17 milyar lira olacaktır. 

Gerçeğe yaklaşan rakam dedim. Çünkü, bu 
rakam bile Sayın Maliye Bakanımın, «Personel 
Kanununun Bütçeye yüklediği külfet 22,5 mil
yar liradır» şeklindeki beyanı karşısında ger
çek olmayan bir rakamdır. 

Çünkü; 100 bini aşkın boş kadro karşılığı 
Bütçeye konan 2,5 milyar lirayı da bu rakam
dan düşmek lâzımdır. Bu takdirde bulacağımız 
rakam 1323 sayılı Askerî Personel Kanununun 
Bütçeye yüklediği 2 milyarı da içine alan 14,5 
milyar lira olacaktır. 

Halbuki, Sayın Bakanın söz konusu ettiği 
Personel Kanunu 1327 sayılı ve sivil personeli 
kapsamına alan Kanun olduğuna göre, - aksi ol
saydı Sayın Bakanın Personel Kanunu değil, 
Personel kanunlan değimini kullanması gere
kirdi - 1323 sayılı Askerî Personel Kanununun 
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Bütçeye yüklediği 2 milyar lirayı da 14,5 mil
yardan çıkartmamış gerekecektir. Bu takdirde, 
657 ve 1327 sayılı kanunlar uyarınca genel ve 
katma bütçeli dairelerde çalışan kamu persone
line bütçeden ödenen aylıklann yıllık tutannın 
12,5 milyar lira olduğunu hayretle görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bunu bir başka şekilde de ispat etmem 

mümkündür. Ancak, daha önce bir noktayı be
lirtmek istiyorum: 

Sayın Maliye Bakanımız ya hiç bilmedikleri 
ya da bilinmesini istemedikleri için, Türkiye'
de çalışan kamu personeli adedini açılama
maktadırlar. Buna karşılık, global 840 kadro 
ile karşımıza çıkmaktadırlar. 

Fiilen çalışan kamu personeli adedi bilin
medikçe bu personele ödenen gerçek para 
miktanmı bilmemize imkan var mıdır? 

Kendileri de bilebilirler mi? 

Değerli arkadaşlanm, 
Şimdi TBMM Bütçe Karma Komisyonunun 

Maliye Bakanlığı 1972 gider 'bütçesi ve gelir 
Bütçesi Raporunun 35 nci sayfasını lütfen açı
nız, siz de açımız sayın Bakan, orada Türki
ye'de çalışan Devlet, belediyeler, il özel ida
releri, îktüsadî Devlte Teşekkülleri ve Ordu 
personeli adedinin 750 bin olduğunu görecek
siniz. Demek ki, bize sunulan 840 bin rakamı) 
da gerçek değildir. Bu durumda : 

130 bin İktisadî Devlet Teşekkülü, 45 
bin belediyeler, 20 bin il özel idareleri, 75 bin 
Ordu personeli olmak üzere 270 bin kamu 
personelini 750 binden çıkartığımıız zaman 
1327 sayılı Kanun gereğince Bütçeden aylık 
alan kamu personeli adedinin 480 bdn, bun
lara ödenen bir yıllık tıltann ise, 13,6 milyar 
lira olduğunu bir kez daha ve hayretle bula-
caksımız. 

Oörülüyıor ki, iki ayn n'oktadan hareketle 
ulaşılan sonuç aynıdır. 657 ve 1227 sayılı 
kanunlar - Yani Personel Kanunu uyannca 
kamu personeline ödenen bir yılda 22,5 mil
yar lira olmayıp, 12,15 miliyar liradır. Sayım 
Maliye Bakanının Türk kamuoyunu, rakam
ları istediği gilbi ve gerçek dışı kullanarak, 
yanıltmaya hiç ama hiç hakkı yoktur. Bu 
tutum ve davranışın Halk - Memur ilişkilerini 
zedelemekten öte faydası da yoktur. Bütçe 
açıklarını ve hayat pahalılığımı bu tarz bir 
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strateji ile memurlarım çürük omuzlanna yük
lemekte de insaf yoktur. Bu sözlerim kargı
sında, umarım ki, sayın Bakam bu kürsüye 
gelip Bütçe ve Plan Komisyonunda yaptığı 
gibi, bendenizi hayatında birgün bile memuri
yet yapmamış kişi diye adlandırmaz. Millet 
Meclisi albümünü açar ve 21 yıllık memuriyeti 
olan bir milletvekili arkadaşı olduğumu göre
rek, rakamlan kullanmaktaki insafsızlığını 
tekrarlamaz. 

Değerli arkadaşlarım. 
'Bugün dahi tümü ile uygulanmayan ve bu 

yüzden kamu personeli arasında büyük hu
zursuzluklara sebebolam Personel Kanunum
dan Maliye Bakanımızın vebadan kaçar gibi 
kaçması veya şikâyetçi olmasını da anlamak) 
güçtür, örneğin : 

il. Hastalık ve Analık sigıortasıyle ilgili 
188 nci maddesi, 

2. Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYA1K) ile ilgili 190 nci maddesi, 

3. Devlet Memurlan için konut konusun
daki 198 ncü ve bazı Devlet Memurlan içim 
konut tahsisiyle ilgili 194 ncü maddesi. 

4. Mahrumiyet yeri ödeneğiyle ilgili 
195 nci maddesi, 

5. Aile yardımıyle ilgili 202 nci mad
desi, 

6. Giyecek yardımıyle ilgili 211 nci mad
desi, 

7. Yiyecek yardımıyle ilgili 212 nci mad
desi, 

8. Yakacak yardımıyle ilgili 213 ncü 
maddesi, 

9. İş güçlüğü ve riski, teminimde güçlük 
zamlarıyle ilgili ek maddesi uyıgulammamak-
tadır. 

iSayın Bakan, bu maddelerden ve kamu 
personelinden kesilen vergiler ve biraz sonra 
sıralayacağım yollarla Türk Maliyesine dö
nem meblâğlardan hiç balhsetmemektedir. önce 
devalüasyon sonra enflâsyon, Devlet tekelin
de bulunan zarurî ihtiyaç maddelerine yapı
lan zamlar, furya diye adlandırabileceğimiz 
vergiler nedeniyle kamu personelinin alım 
'gücü oranla artmamış, aksine azalmıştır. Sa
yın Bakanımız ise, bunlan görmemezlikten 
ıgelerek pahalılığım başlıca sebebi olarak ka
mu personelinin alım gücünüm artmasını gös
termekte ve hayatı ucuzlatmak içL_ vergileri 
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arttırmak lâzımdır demektedir. Halbuki, hü 
kametlerin görevi, vatandaşların alım gü
cünü artırmak olması gerekir. 

Diğer taraftan Sayın Maliye Bakanı; 
Türk Memurunun yıllarca aylıklarından ke

silen ve T. C. Emekli Sandığının hayatiyetini 
sağlayan; gelirlerinden 10 milyarın üstünde bir 
meblâğı Hazineye irat kaydetmiştir. Bu yıl da 
1 milyarı aşkın meblâğı irat kaydedecekler
dir. 

Henüz Kanunu bile çıkmamış Devlet Memur
ları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) aidatla
rından 500 milyon lirayı Devlet Yatırım Ban
kasına aktarmıştır. 

Sadece bu yıl başka fonlarda kullanmak için 
500 milyon lira tutan ve Türk Memurunun 
kanunî haki olan eş) ve çocularmm tedavi üc
retleriyle ilgili yönetmeliği çıkarttırmamakta-
dır. 

Bir söyleyişle kamu personelinin 9 aylık ala
cağını 4 yıl ileriye atıvermiştir. 

Yüzbinlerce kamu personelinin kademe iler
lemelerini durdurmayı % 3 oranındaki Tasar
ruf Bonosu yerine % 8 oranında aslında malî 
dengesizlik vergisi olan bir malî Denge Vergisi 
almayı düşünebilmiştir. 

Bunlar yetmiyormuş gibi, şimdi de «Ben 
Maliye Bakanıyım, Personel Bakanı değilim, 
istemiyorum bu Personel Kanununu» sözlerini 
teyideden bir çaba içinde Personel Kanunu
nun 172 maddesini birden değiştirmek veya ta
mamen kaldırmak istemektedir. «1972 yılında 
Personel Kanunu ile Devlet Personel Dairesi 
meşgul olacak» demesine ve 160 sayılı Kanu
nun âmir hükmünün de böyle olmasına rağ
men, bu konudaki çalışmaları hâlâ Bakanlığın
da yürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda daha çok 
söylenecek söz vardır. Ancak, vaktimiz müsait 
değildir. Yalnız Sayın Bakanın hazırladığı 1972 
yılı Bütçesinin Harcırah Kanununun tatbikatını 
durduran veya kısmen işleten maddesinin Ana
yasamızın 126 ncı maddesine aykırı olarak tan
zim edildiğini, bilgilerinize sunarken, aşağıda
ki konuda da Sayın Bakanı uyarmak isterim. 

1327 sayılı Personel Kanunu ile 1322 sayılı 
Kadro Kanununun âmir hükümlerine rağmen 
özellikle 1 - 4 derecelere intibak ettirilen me
murlara, intibak kadrolarının verilmediği, Dev

let Personel Dairesiyle Bakanlık arasındaki bu 
ihtilâf konusu bugüne kadar açıklığa kavuştu
rulmadığı için, büyük bir memur kütlesi 
1 Mart 1972 tarihinde ya hiç aylık alamayacak
lar, ya da düşük kadrolardan aylık almak zo-
rumluğunda kalacaklardır. Gerçek kadro belli 
olmadığına göre, bu kadroların ödeneklerinin 
bütçeye nasıl konuluğunu izah etmek de ka
nımca güç olacaktır. 

intibak derecelerine göre; standart kadro
ları düşük olanların, intibak kadrolarından 
aylıklarını alabilmeleri için Bütçe Kanununa 
kayıt konulması ve her memura intibak ettiği 
derecenin kadrosunun 1971 malî yılı sonuna 
kadar verilmesi.zorunludur. 

Sayın Maliye Bakanı, Bakanlığınız Bütçesi 
üzerinde yapılan ağır tenkitlerden ve söyle
diğimiz bu hakikatlerden sonra hâlâ istifa et
meyi acaba düşünmüyor musunuz? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, benim söyleyeceğim mevzuları de
ğerli arkadaşım Salih Yıldız, Grup adına yap
tığı konuşmada söylediler. Bu bakımdan vaz 
geçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tos
yalı. 

(Sayın Buldanlı, buyurun efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

1972 Devlet Bütçesinin, şu sırada Mali
ye Bakanlığı Bütçesi görüşülmektedir. Bu büt
çe üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. Bu yılki bütçe 50 yıllık Cumhuriyet tari
himizde getirilen bütçelerin gerek muhteva ve 
gerekse mana bakımından en yüklü olanıdır. 
Bu bütçenin hazırlanması ile Maliyemiz, yeni 
bir şekil ve anlayış içine girmiş bulunmaktadır. 
Maliye idaremizi teşkil eden üniteler, ilk ku
ruluşunda hatta Osmanlı Maliye Nezareti dev
rinden bu yana statik ve muhafazakâr bir ça
lışma temposu içerisinde çalışmışlardır. 

(Sözlerimi bugünün aktüel mevzuu olan ver
giler ve dolayısiyle Gelirler Genel Müdürlüğü 
üzerine getirmek istiyorum. 

Bu Bakanlığın bugüne dek ifa etmekte ol
duğu hizmetler ve bugün vazı sahne etifcikleri 
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yeni kanunlar ve vergilerle Bakanlığın en po
püler ve üzerinde »öz edilen bir ünitesi ha
line gelmiştir. 

Bazı çevrelerin yıllardır sürdüregeldiği ver
gi kaçakçılığı, vergi ziyaı gibi ithamları, vergi 
idaremiz de kabullenmiş olacak ki, bugün 1972 
bütçesinin gelir kalemleri tahminlerini başarıya 
ulaştırmak için getirdiği yeni vergiler, çok ca
libi dikkattir. 

ilk kuruluşunda «Reform Kabinesi» olarak 
tanımlanan ve bugün de onun devamı olan Hü
kümetin, peşisıra getirmekte olduğu vergiler, 
zannederim M, reformu ancak vergiler üzerin
de yapmak kanaatinde olduğunu gösteriyor. 

iSon zamanlarda gerek Gelirler Genel Mü
dürlüğü ve gerekse Maliyemizin diğer kade
melerinde vergileri artırmak, matrahı eşit tu
tup şümulü genişletmek zihniyeti hâkim olmuş 
bulunmaktadır. Yani ötedenberi şikâyet mev
zuu olan vergi ziyamı önleyici tedbirler yerine 
yine palyatif olarak, vergileri daima verenden 
almak ve her sıkıştığında bunlara başvurup 
ucuz ve kolay yolu tercih etmek bugün kuran-
del yapan dar bir koridordan süratli bir sirkü
lasyon içinde Meclislerimize sevk edilen kanun
lar halinde tatbikat bulmuş bulunmaktadır. 

işletme Vergisi, Emlâk Vergisi, Nakil Va
sıtaları Alım Vergileri ve bunlar için yapılan 
değişiklikler, tadilâtlar, yapılan genişletmeler 
bir yana, yeni ihdas olunan Malî Denge Ver
gisi, İstihsal, Kurumlar ve Gelir Vergileri üze
rinde yapılması düşünülen değişiklikler yapıl
dığı takdirde, Türk Millî ekonomisi üzerinde 
bir kâbus ağırlığı gösterecektir. 

Daha bugünden vatandaşların, günden gü
ne ağırlaşan vergiler karşısında tahammül gü
cü kalmamıştır. Hele bu vergilerin tahsil ve 
kontrolü için teşkili düşünülen kontrol organ
larının vatandaşlar üzerinde yarattığı terör ve 
baskı mutlaka durdurulmalıdır. 

Bu yılki bütçenin yatırım kalemleri kifa
yetsizdir. Yapılması düşünülen 20 milyar lira
lık yatırım dahi, içinde saklı cari masraflar çı
karılırsa, bütçenin 26 milyarlık carî masraflar 
hanesinde 30 milyara yakın bir farklılık göste
receği anlaşılmaktadır. 

Bu mütalaalarımızı şu noktada bağlarsak, 
Maliye idaremiz Türkiye'de bürokrasiye boğul
muş, pahalı ve müsrif bir idare olarak yer al
mış bulunmaktadır. Bu pahalı Devlet, israf 

içinde çalışan Devlet; boğazına kadar gömü
lü personeli ile, teşkilâtı ile ağır işleyen bir me
kanizma kurmuştur. Vergiler... (D. P. sırala
rından anlaşılmayan bir müdahale) Muhterem 
beyefendi, zatıâliniz bu kürsüde konuşurken 
bendeniz sükunetle dinledim. Acaba bu sükû-
te siz de ne zaman benim gibi kavuşacaksınız? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ne oldu sa
yın Buldanlı? 

BAŞKAN — Müdahale bulunmayınız çok 
rica edeceğim. Devam buyurun sayın Buldan
lı. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bu 
Bakanlığın içinde bulunan Millî Emlâk Genel 
Müdürlüğü, çok muhterem ve çalışkan genel 
müdürü ile müsmir bir faaliyet içinde bulun
maktadır. Ancak, yakında kanunlaşacak olan 
Toprak Reformu Kanunu ile bu genel müdür
lüğümüze geniş hizmetler düşecektir. Bu ba
kımdan, genel müdürlük kadroları yeniden or
ganize edilmeli ve Toprak Reformu anlayışı is
tikametinde bir çalışmanın içerisine girmelidir. 

Hazine Genel Müdürlüğümüz, Birinci Erim 
Hükümeti zamanında yanlış bir tutum ile üni
teleri Hariciye ve Dış Ticaret Bakanlığı adı 
altında kurulan teşekküllere aktarıldığından 
müessiriyetini kaybemiştir. Hazine Genel Mü
dürlüğümüzün Hazine muamelelerinde daha 
rasyonal ve daha verimli çalışabilmesi için, ken
disinden alınan üniteler gene bu genel müdür
lüğe iade olunmalıdır. 

Bütçe Muhasebat Genel Müdürlüğü, karın
ca kaderince, mütevazi bir çalışma temposu 
içerisinde görevini yapmaktadır. Ancak, Ana-
dolumuzda Mal Müdürlüğü müessesesi vardır. 
Bu müessese, her türlü yardımdan mahrum ola
rak kendi başına bırakılmıştır. Memurları va
sat seviyede ve modern anlayışta olmadıkların
dan randımanları azdır. Ve bilhassa bazı yer
lerde vatandaşlarla mal müdürleri arasında 
sürtüşmeler görülmektedir. Bu hususta sayın 
genel müdürlüğün, mal müdürlüklerini yeni 
baştan elden geçirmesi ve bunlara yeni bir hız 
ve istikamet vermesi lâzımdır. 

Bütçe Genel Müdürlüğü ise, (konuşulan 
bütçe huzurunuzdadır.) bu bütçenin gerek ha
zırlanması ve gerekse çıkarılması hususunda 
gösterdikleri gayret, şayanı şükrandır. 

Sözlerimi Bakanlığın bugünkü durumunu 
ele alarak bitirmek istiyorum. Bu Bakanlığın 
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çalışkan ve mütevazi memurları, kadro noksan
lığı ve diğer sebeplerle âdeta kendi kaderleri
ne terkedilmiş bulunmaktadır. Hele Bakanlığın 
Teşkilât Kanunu yeni ve modern anlayışa göre 
düzenlenmeden bu Bakanlığın bir çok ünitesi 
bir alafranga merakı ile yeni yeni genel sekre
terlikler halinde saptanmak istenmektedir. Bu 
hususun da dikkate alınarak, Maliye Bakanlı
ğı k adro kanunlarının biran önce getirilmesi 
ve Bakanlığın yeni ve modern bir hizmet çerçe
vesi içinde alınması lâzımdır. 

Konuşmama burada son verirken, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığa ve milletimize 
hayırlı olmasını dilerim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu? Yok. 
Sayın Abbas?.. Yok. 
Sayın Sönmez?... Yok. 
Sayın Balan?... Yok. 
•Sayın Türkmenoğlu?... Yok. 
Başka görüşmek isteyen yazılı kimse yok. 

Sayın Maliye Bakanı Sait Naci Ergin bey, bu
yurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(ö. Senatosu Cumhurbaşkanlığınca S. Üye) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maliye Bakanlığının yahut Maliye Bakanı
nın talihsizliklerinden birisi de aynı mevzuun 
üzerine beş, altı defa tekrar tekrar gelmesidir. 
Bir Bakan, bir defa bir şeyi söyler, ama Mali
ye Bakanı öyle değildir. Biz altı defa geliyoruz. 
Onun için biraz çekinerek söylüyorum. Çünkü; 
«bunları sen söyledin, niye tekrar ediyorsun» 
derseniz diye çekmiyorum, ama zaruret olu
yor, altıncı defa olarak tekrar bunları arz et
mek mecburiyetindeyim. Bunların heyeti mec
muasını d inlemiş arkadaşlarımdan özür dilerim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Demek ki, tat
min edememişsiniz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin sayın Ero-
ğan, çok rica ederim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Şimdi sayın... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Müdahale 
değil efendim. 

BAŞKAN — Nedir müdahale değil de efen
dim, oturduğunuz yerden, rica ederim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Talep. 
BAŞKAN — Talefoolur mu efendim, sıra 

geldi mi. Söz sırası geldiği zaman sorarsınız so
ru olarak, bitirsin Sayın Bakan sözlerini. Bu
yurun efendim. 

MALÎYE BAKANI SAÎT NACİ ERGİN (De
vamla) — Şimdi sırası ile arkadaşlarımın sual
lerinin hepsine cevap vermek istiyorum. Ta
biî bu cevapları, kendilerinin cümleleri gibi, düz
gün hazırlanmış cümlelerle, mükemmel bir ifa
de ile veremeyeceğim. Yalnız verdiğim rakam
lar veyahut söylediğim sözler doğru olacak
tır, bu ciheti işaret etmek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Şevket Doğan diyorlar ki; 
«Verginin verimi artırllmahdır»ı. Kendileri ile 
tamamen mutabıkız, verginin verimini artır
mak için çabalıyoruz. Birkaç defa da arz ettim, 
bizim malî reform dediğimiz şey böyle frapannı, 
şaşaalı, mükemmel olup herkesin hoşuna gi
decek şeyler değildir. Ama verginin verimini 
artırmaya matuftur ve verginin verimini artır
mak için de gelir teşkilâtı kuruyoruz. Kanu
nu Yüksek Meclise sunduk. Müstehlik ile 
müstahsil arasında işi tutup aşağı doğru in
mek için, İşletme Vergisini getiriyoruz. Vergi 
yargısını getireceğiz. Bunun gibi birçok ted
birler alıyoruz. Bunların heyeti mecmuası, ver
ginin verimini artırmaktır. Ama yeni arka
daşlarım diyorlar ki; «siz kontrolörlükler ih
das ediyorsunuz, bundan halk bizardır veya 
korku içerisindedir. Filân» bittabi sayın arka
daşlarım, mükelleflerin, vergi kaçakçılığı yap
mayan mükelleflerin böyle bir korku besleme
lerini bendeniz kabul edemem, bunu varit ad
detmiyorum. Elbette ki böyle bir korku yok
tur. Kaldı ki, biz bu hususta son derece âdil 
olmaya çalışıyoruz, ama vergi teşkilâtının ne
relerde ne dereceye kadar âdil olabileceği şüp
heli bir şeydir. 

Malî polisin silâh kullanması meselesine 
gelince; bu bir yanlış anlamamın neticesidir. 
Hakikaten malî polis bazan silâh kullanmaya 
Türkiye'de de mecbur olabilir. Bu mecburiye
ti olan malî polise sekiz, on kişiye, belki elli 
kişiye, mıntıkalarına göre, İçişleri Bakanlı
ğı muvafakat ederse, silâh kullanmak ve po
lislik yapmak yetkisi vereceğiz, kanun bunu 
hedef alıyor, yoksa bütün maliyecilerin beline 
bir tabanca takıp ortaya salıvermek gibi bir 
mesele mevzuubahis değildir. Kaldı ki bu, vak-
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tiyle bir tarihte tecrübe edilmiştir. Tahsil
darların şöyle bir tarihçesi vardır. 1272 tari
hinde tahsildarlar askerî olmuştur, bayağı 
silâhlı talim yaparlardı. Sonra sivil olmuştur, 
ısonra tekrar askerî olmuştur. Bu münavebe 
ile Osmanlı İmparatorluğunda 1328 tarihine ka
dar tecrübe edilmiştir. Maliye teşkilâtı silâh
lı olamaz. Ancak, kaçakçılarla ve saire ile mü
cadele için bunlardan bazılarına silâh vermek 
düşünülebilir. Bunun her memlekette örneği 
vardır, 

Yine diyorlar ki, «Yavaş çalışan pahalı Dev
let, debdebe, saltanat ve saire..» 

Sayın arkadaşlarım, bundan hiçbir tanesin
de şüphemiz yoktur. Yer yer ve zaman zaman 
maatteessüf Devlet bünyesini, umumî idareyi 
kemiren hastalıklar içerisinde bu da vardır. 
Bunun için çabalıyoruz. 

Vergi reformu meselesinden bahsediyor
lar. 

Vergi reformu meselesinde şunu arz ede
yim, birkaç defa da arz etmiştim, bir defa ver
gi idaresini yahut malî idareyi bir reforma 
kavuşturmak lâzım ve malî idareyi bir refor
ma kavuşturmak için bir teşkilât kanunu yap
mak lâzım. Bu teşkilât kanununun gelirlere 
ait kısmını yapmış ve Yüce Meclise takdim 
etmiş bulunuyoruz, diğer kısmı da bitmek 
üzeredir, yakında takdim edeceğiz. 

Bu teşkilât kanununu çıkardığımız zaman 
bununla reform yapılacağını ve her şeyin düz
gün gideceğini tasavvur etmemek lâzımdır. 
Bunun için insan yetiştirmek lâzımdır. Bu insa
nı yetiştirmek için de 2 500 kadro aldık. Bu 
kadrolara yeni yüksek mektep mezunu kim
seler tâyin ediyoruz, ama imtihan ve saireden 
sonra bu kadrolardan bugüne kadar doldura-
bildiğimiz ancak 453 kadrodur. Yani, demek 
istiyorum ki, bütün bunları kolay bir şey zan
netmek mümkün değildir. Bunlar kolayca söy
lenir, ama tatbikata gelince bunları hakikaten 
yerli yerine uygulamak son derece zor olu
yor. 

Devlet Personel Dairesine Maliyenin müda
halesinden bahsetti, Sayın Şevket Doğan ar
kadaşımız. 

Devletin personel işleri uzun yıllardır Ma
liyeyle ilgili olduğu için biz buraya malî ele
manlar veriyoruz ve mümkün olduğu kadar 

personel işlerinden Maliye Bakanlığını uzaklaş
tırmak için elimizden geleni yapıyoruz, ama 
hemen bir şey söyleyeyim; Maliye Bakanlığı 
bundan bir dereceye kadar uzaklaşabilir, bu
nun neticesi ödenek hesabı olduğu için el
bette ki, bunu kontrol edecektir. Nitekim, 
1971 yılında, biliyorsunuz huzurunuza gelen 
kanunlarla 2 200 000 000 liralık munzam öde
nek vermek mecburiyetinde kaldık ve bu da 
tamamiyle bir süprizdi. Bu şüprize düşmemek 
için bu işleri malî bakımdan vize etmek, kont
rol etmek, ta'kibetmek Maliye Bakanlığımızın 
elbette ki, vazifesidir. 

Memurların biran evvel haklarına kavuş
ması meselesine temas ettiler, bir de çok haklı 
olarak, faal kadroları bilmediğimizi söyledi
ler. 

Sayın arşadaşlarım, memurların bi^an evvel 
haklarına kavuşturulması için hakikaten bir
çok şeyleri bilmemiz lâzımgeliyor. Bunları bi
lemiyoruz, bilememekteyiz. Faal memur kad
rolara da; verdiğimiz torba kadrolardan ne 
kadarı kullanılmadı, ne kadarı kullanılıyor lâ-
yikı ile bunlara hâkim olabilmiş değiliz. Onun 
içindir ki, bu sene 1972 bütçesine bir 15 nci 
madde getirdik, eğer bu 15 nci madde getirdi
ğimiz gibi tasvibinize iktiran ederse, bura
da bütün kullanılan kadroların Maliye Ba
kanlığına haber verilmesi ve vize ettirilmesi 
hususu vardır M, o takdirde bittabiı bilece
ğ i . 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Felâket fe
lâket.. 

MALÎYE BAKANI SAÎT NACt ERGİN 
(Devamla) — Efendim, şimdi müsaadenizle şunu 
arz edeyim; Maliye Bakanlığı bu işleri bilsin 
mi, bilmesin mi? Eğer, Maliye Bakanlığı bilme
sin istiyorsanız ondan nasıl bir felâket do
ğacağını sizin takdirinize bırakırım. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — 15 nci mad
de gelince söyleyeceğiz, kabul edeceksiniz ve de
ğiştirmeye razı olacaksınız. 

MALÎYE BAKANI SAÎT NACÎ ERGÎN 
(Devamla) — Evet efendim. 

Şimdi, yine arkadaşım program - bütçeden 
bahsettiler. 

Evet, program - bütçe büyük iimidimizdir. 
Bu program - bütçeyi üç temele dayanmış ola
rak tatbik etmeye gayret ediyoruz. Numune
leri tabettik, dağıttık. Bu bir modeldir. Muha-
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sebeyi Umumiye Kanunu, program - bütçe ve 
Devlet Hazinesini, hazine birliğini bir arada 
mütalâa etmek zarureti vardır. Aksi takdirde, 
tediyatı yapabilmek için para bulamadığımızı 
biliyorsunuz, ve. ne şekilde sıkıntılar içerisinde 
olduğumuz da Büyük Millet Meclisi üyelerin
den hiç kimsenin meçhulü olmasa gerektir. 
Hakikaten bir aylık tediyeyi yapabilmek için 
zahmetlere mâruz kalıyoruz. Bu zahmetlere 
de tabiatıyle borcumuzdur diyoruz, fakat ne
tice itibariyle imkânlarımız tükenir duruma 
geliyor. Bu da bir hakikattir. 

Sermaye piyasası kanunu tasarısından bah
settiler. 

Sermaye piyasası kanunu tasarısı, yani 
«Halka açık anonim şirketler» diye anılan ka
nun tasarısı Büyük Millet Meclisinin ilgili ko
misyonundadır. Tabiatıyle çıkartılırsa biz de 
memnun olacağız, ama sermaye piyasası, pa
ra piyasası ve bankacılık hakkınıda evvelce de 
arz etmiştim, ingiliz bankacılarından ve/ si
gortacılarından ingiliz Hükümetinin bize gön
derdiği beş mütehassıs -ki, bu mütehassıslar 
ingiliz Bankası, Bank Of E lığlandın iki elema
nı, Bareley Bank'ın iki elemanı ve bir diğer 
kuruluşun bir elemanından müteşekkildir- bi
ze güzel bir rapor verdiler. Bu raporu tercüme 
ettiriyoruz. Zannediyorum M, bu raporu 
tercüme ettireceğiz, ve yakın bir zamanda ef
kârı umumiyeye ve Hükümete arz edeceğiz. 
Yani, demek istiyorum M, bu mesele de meç
hulümüz değildir, çalışıyoruz. 

iktisadî Devlet Teşekküllerine gelince: 
iktisadî Devlet Teşekkülleri her haliyle ta

biî Maliye Bakanlığım da yakînen alâkadar edi
yor. Çünkü, bunlar parasız kaldıkları zaman 
bunlara parayı biz veriyoruz ve bizim de para
mız bol olmadığı için ne kadar zahmetlerle ver
diğimiz de ortadadır. Onun içindir ki, Mali
ye Bakanı da iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
biran evvel disiplin altına alınmasını istiyor. 
Bunun için bir heyet kurulmuştu. Bu heyet 
çalıştı. Şimdi iş Devlet Plânlama Teşkilâtın-
dadır. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu saha
da inşallah bize ümitli bâzı reformlar getirece
ğini bekliyoruz.. Onları da yapacağız. 

Turgut Topaloğlu arkadaşımız «Maliye Ba
kanlığı yeniden düzenlenmelidir» diyor. 

Evet, buna çalışıyoruz, fakat bunun da 
çok güç olduğunu bile bile çalışıyoruz. Elimiz
den geldiği kadar bunu süratle yapmak istiyo
ruz. 

Hayat pahalılığı ve yeni vergiler hakkında
ki benim beyanatımdan bahsettiler. 

Bu biraz eskidi zannederim. Çünkü, ben
den sonra pek çok kimseler, hattâ zannediyo
rum ki, kendi partileri mensupları da birçok 
defalar enflâsyondan, hayat pahalılığından 
bahsetiler. Bunu da böyle psikolojik tesirler 
ve saireden korkmayarak huzurunuza getirip 
bahsettiğim için vicdanen gayet müsterihim. 
Bu sayede birçok tedbirlerin alınması, kanaa
timce imkân dâhilinde olmuştur. 

Arkadaşımız, reform niteliğindeki kanunlar
dan bahsettiler. 

Bunu da arz ettim; Maliye Bakanlığında ha
zırlanan reform niteliğindeki kanunları böyle 
frapan, göz doldurucu kanunlar olarak bek
lemekteyiz. Bizim kanunlarımız maliye kanun
larıdır, pek süslü kanunlar değildir, ama 
arz edeyim, birisiyle malî teşkilâtta reform ya
pıyoruz, bunun için bir kanun tasarısını Yüce 
Meclise gönderdik dedim, biraz evvel arz et
tim. Bu, gelirler kısmıyla ilgilidir. Bu teşki
lâtın mantıken çok iyi olması lâzım. Türkiye-
yi 7 bölgeye ayırıyoruz. 7 bölgede gelir bölge 
müdürlükleri kuruyoruz. Onun altında gelir 
daireleri kuruyoruz, gelir dairelerine birçok 
yetkiler veriyoruz ve vergi bölge müdürlükle
rinde uzlaşma komisyonları kuruyoruz, itiraz 
ve sairenin birçoklarının orada halledilmesini 
istiyoruz. Yani, tamamen şekil almış bir hu
sustur ve ümidederim ki, kabul buyurduğu
nuz takdirde memleket için hayırlı olacaktır. 
Bu ümidi besliyorum. 

Maliyenin diğer sahaları da aynı şekilde re
forma muhtaçtır ve mütemadiyen bunlar üze
rinde çalışılıyor. Sanıyorum M, Mart veya 
Nisan ayı içerisinde bunları da Büyük Meclise 
sunmak imkânım bulacağız. 

Burada sayın arkadaşım, «Faal nüfusun tar
zı terekkübü» dedi. 

Bu husustaki istatistiklerimiz Türkiye ça
pında noksandır. Bunların itmam edilmesi, 
elimizde bulunması tabiî vergicilik bakımından 
da son derece ehemmiyetlidir ve bu istatistikî 
malûmata sahibolduğumuz zaman elbette M, 
bundan istifade edeceğiz. 
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Salih Yıldız arkadaşım, Finansman kanu
nu tasarılarından bahsetti. 

Finanasman kanunu tasarılarını mütemadi
yen ıslaha çalışıyoruz, yeni bir sisteme gidi
lmiştir. Bu sistemi bugünden yarma mütekâ
mil bir hale getirmek ve bunlara bir çocukluk 
devresi yaşatmadan olgunluk devresine eriştir
mem mümkün değildir. Bu hususta çabalıyo
ruz. 

Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanunu üze
rinde de çalışıyoruz. Yalnız, bununla ilgili 
tasarıyı sanıyorum ki, kısa bir müddet zarfın
da, yani 15 - 20 gün içerisinde Büyük Meclise 
sunacağız, ama acaba bu Arttırma - Eksiltme 
ve ihale Kanunu bugün içerisinde bulunduğu
muz müşkülleri giderebilecek mi? Bu müşkül
lerin giderilmesi, bizim kanaatimize göre, ya
ni Maliye Bakanlığının kanaatine göre, prog
ram - bütçe, Muhasebeyi Umumiye Kanunu, 
Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanunu ve Dev
let hesapları sisteminin yeni baştan organize 
edilmesine bağlı. Biz bu işe tabiî başladık, 
çalışıyoruz, ama ne kadar zamanda bitiririz 
bilemiyorum. Biz geç kalırsak, bu husustaki 
çalışmalarımıza rağmen huzurunuza değerli 
neticeler getiremezsek bizi her halde Yüksek 
Meclisiniz biraz mazur görürler. Çünkü, bu 
işlerde çalışmak ve bir neticeye varmak haki
katen zaman istiyor. Kolay bir şey değildir. 

Yine, Salih Yıldız arkadaşımız, «Devlet 
Personel Kanunu bu Hükümete kötü bir miras 
olarak kalmıştır» dediler ve mesai saati dışın
da çalışanlardan bahsettiler. 

Evet, sayın arkadaşlarım, bütün bunları 
düzeltmek için, alâkalı servisler ve Devlet 
personel işleriyle meşgul olan Devlet Bakanı 
arkadaşım da dahil olmak üzere bir yetki ka
nununa kendimizi muhtaç görüyoruz ve bu yet
ki kanunu olmadan bu işi ıslah edebileceğimizi 
sanmıyoruz. Yetki kanununu çıkarırsak, he
men şunu söyleyeyim -bâzı arkadaşlar bunda 
tereddüt ediyorlar - özlük haklarının tamamına 
riayet edeceğiz. Yani, bu yetki kanunu çıktı
ğı zaman bundan dolayı memurların özlük hak
larına bir halel gelmeyecektir. Böyle bir şüp
henin içerisinde bulunulmaması lâzımdır. Ama, 
memurları istediğimiz yerde çalıştırmak yetki
sini almak istiyoruz. Buna mecburuz. Bir 
dairede yüksek kadrolu, değerli memur boş 
durmakta, diğer bir dairede o memura ihtiyaç 

olmaktadır. «Bu dairedeki memura dokunma
yın, ötekine yeniden memur tâyin edin» de
nirse, o zaman ne Türkiye'nin memur yetiş
tirme kapasitesi buna müsaittir, ne de maliye
mizin para verme kapasitesi... Binaenaleyh, 
bunları olduğu gibi açık açık, realist bir gö
rüşle kabul etmeye mecburuz. 

% 10 tasarruf ve bir israf meselesi var. 
% 10 tasarrufu mümkün olduğu kadar ge

lirlerimizi çoğaltmak suretiyle azaltacağız. 

israf meselesine gelince : 
Sayın arkadaşlarım, huzurunuzda da müte

addit defalar söyledim; bu israftan bugünkü 
Hükümetiniz en aşağı sizler kadar mustariptir 
ve bunun mücadelesi de kolay değildir, ama 
mücadeleye başlanmıştır, Sayın Başbakanın 
emriyle komisyonlar kurulmuştur, iktisadî 
Devlet Teşebbüslerindeki israfla mücadele et
mek içi iktisadî kurula verilmiştir. Velhasılı
kelam mümkün olduğu kadar çalışıyoruz. 

Efendim, C. H. P. Grubu adına konuşan 
Sayın Eşref Derinçay arkadaşımızın tenkitle
rini tabiî karşılamakla beraber biraz ağır bul
duğumu ifade etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Bendenizin şahsımın hiç ehemmiyeti yok, 
hiç değerim yok; fakat, Bütçe Karma Komisyo
nunda bütçeme sahip çıkmamışım.. 

Bu şundan ileri geliyor : Bendeniz uzun 
yıllar Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
iken Maliye Bakanlığı bütçesini Maliye Baka
nı değil, Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdü
rü müdafaa ederdi. Ben bu göreneğin tesiri 
altında Maliye Bakanlığı bütçesinin müdafaa
sını sayın memur arkadaşlarıma bıraktım. Al
lah kısmet ederse ve tekrar huzurunuza böyle 
gelirsek yine aynı şeyi yapmak kararındayım. 
Maliye Bakanı tahsisattaki bütçeleri müdafaa 
etmez, bunu doğrudan doğruya Bütçe ve Malî 
Konrtol Umum Müdürüne veya Maliye Bakan
lığı Müsteşarına bırakır. Ben bu kanaatteyim. 
Belki haklı değilim, ama işte bu da bir göre
nek meselesidir. 30 yıllık eski bir alışkanlık 
meselesi diye bunu kabul buyurun efendim. 

Şimdi, aktarmalar, lojmanlardaki tezyi
nat ve saire.. Bunların heyeti mecmuasına bir 
itirazımız yok. Evet» böyle, maatteessüf israf
larımız fevkalâde çok yahut çok değilde ge
niş alana yayılmıştır. Her dairede bu israflar 
az veya çok mevcuttur. 
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Yine arkadaşım kaçakçılık hakkında bazı 
bilgiler vediler. Cüretimi mazur görsünler, 
acaba bu bilgileri bana müşahhas olarak ver
mezler mi? 

EŞREF DERİNÇAY (İsparta) — İstanbul 
piyasasında satılan malların dörtte biri kaçak
tır ; kol saatinden jilete kadar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz sayın De-
rinçay. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın aradaşlarım benim istedi
ğim o değil; bunlarla mücadele etmek için aca
ba bilgileri vardır da bize «şu kanalla geliyor, 
şu şahıslar getiriyor» şeklinde gizli bir malu
mat verebilirler mi? Eğer böyle bir malumat 
verebüirlerse çok minnettar olacağım. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Biz 
muhir değiliz beyefendi! 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Beyefendi, neden Hükümet oluyorsunuz siz?. 

BAŞKAN — Sayın önsal, müdahale etme
yiniz efendim, lüften... 

iSiz de sayın Derinçay, karşılıklı kanuşma-
ya vesile vermeyiniz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Hayır sadece Meclis kürsüsünden. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Sayın 
bakan, ben arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, çok rica ede
rim, yeni bir çığır açıyorsunuz. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bey
efendi, cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Bitsin de ondan sonra söz 
alır konuşursunuz. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Şahsımı 
hedef alan sözlere cevap veriyorum. Konuşma
ları bitince sataşma vardır diye bana söz vere
cek mininiz? 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu iddia edersi
niz, ispat edersiniz, o takdirde hay hay.. Buyu
run oturun efendim, soru sorarsınız. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Tabu so
racağım. 

BAŞKAN — Sorarsınız efendim, sorarsınız. 
Ama, böyle müdahale etmeyin lütfen. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Evet efendim, «Bütçenin gerçek 
rakamı 56 milyar» buyurdular. Bunu mütead

dit defalar arz ettim: 56 milyar fikrine işti
rak etmiyoruz. Bu, alışılmamış bir fon kurmak
tır, ondan neşedediyor. 

Şimdi, sayın arkadaşımız «Maliye Bakanlığı 
egemen güçlerin tesirinde kalarak kanun ge
tirmemektedir» dediler. Bilmiyorum nasıl bir 
kelime kullanayım; bu kadar ağır bir şey bu 
kadar gelişigüzel söylenebilir mi? 

Yine diyorlar ki, «Sermaye kanunu..» «Ser
maye kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisin
dedir. Arkadaşlarıma kaç defa söyledim bu 
kanunu takibedin diye, ama bizim Meclisimiz
de kanun taMbetmemiz nihayet «rica» dan ileri 
geçmez. Kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisindedir. Ne zaman bizi komisyona çağı
rırlarsa koşa koşa geliyoruz, ama asıl Sermaye 
Kanunu, yani krediler, ötelerin - berilerin 
mevzuubahsolduğu Sermaye Piyasası Kanunu 
hakkında demin de arz ettiğim gibi ilgililere 
hazırlattığımız raporu esas alarak yeni bir 
kanun, bankacılık, sermaye ve para piyasası 
hakkında bir kanun hazırlamaya çalışıyoruz. 
«Egemen güçlerin tesiriyle» demekten kimleri 
kastettilerse bunu bilmiyorum, ingiltere'den 
bir heyet getirip, daha Bakanlar Kurulu teşki
linin haftasında müracaat ettiğimizi de herhal
de düşünmezler, bunu insaflarından beklemiyo
rum, fakat şunu söyleyeyim M, şu anda dahi 
bu rapor tercüme edilmekte, tercümeleri üze
rinde durulmaktadır. Binaenaleyh sermaye pi
yasası ve diğer bütün hususlarla kendilerinin 
zannettiğinden çok daha ciddî olarak meşgulüz 
ve hiçbir egemen gücün tesiri altında değiliz; 
olmamız için bir sebep de yok. Çünkü, ne bir 
ihtirasımız var, ne de bir ihtiyacımız... 

Konut maliyetine tesir eden vergilerden bah
settiler. Hakikaten inşaatı çoğaltmak için böyle 
bir kanun sevk etmiştik, sonra geri aldık. Geri 
almamızın sebebi de inşaatı yapan kimselerin 
vergilemede tatbik ettikleri bir usuldür. Bina
enaleyh bu, arsaya ayrı, müteahhide ayrı vergi 
hesaplama meselesidir; bu hususu biraz tetkik 
buyururlarsa bize hak verirler. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Tetkik 
ettim ben. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Tetkik ettiğiniz zannındayım. 

«Adalet Partisinin çıkar baskısı varmış, 
Erim Hükümetine de bu baskı sirayet etmiş-
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miş..» bizim kadar gelici - geçici bir hükümete 
hangi çıkar baskısının neden sirayet edeceğini 
anlamak daha bence mümkün değildir. 

Efendim, geriye kalıyor «Döviz sıkıntısına 
maruz kalacağız» hususu. Evet, döviz sıkıntısı
na maruz kalmamak için çok uyanığız. Çünkü, 
bu döviz bolluğuna bir zamanlar mazhar idik. 
ikinci Dünya Harbinin sonlarına doğru hariç
ten mal mubayaa edilmediği tarihlerde elimiz
de epeyce döviz birikmişti, hatta Hükümet o 
zaman, bu dövizlerle hariçten mal getirtmek 
için beni İngiltere'ye göndermişti. Halbuki 
sonra, o dövizlere çok muthaç olduk. Bugün 
de döviz sıkıntısı çekmemek için gerekli tedbir
leri alacağız, bu meseleyi gayet iyi biliyoruz. 

Yine bir «Mutlu azınlık» tan bahsettiler. 
Tabiî bunlar Maliye Vekilinin cevap vereceği 
hususlar değildir. «Mutlu azmlıklaı!» vesaire... 
Sanırım birazca muayyen düşüncelere, dokt
rinlere falan hitabeden şeylerdir. Ben Türkiye'
de halk gelirinin umumiyetle çok az olduğunu 
biliyorum. Türkiye'de kurtuluşun temel kitle
nin kalkınmasında olduğuna inanıyorum. Bir
kaç milyoner, hatta milyarder yetiştirmekle bu 
memlekete hizmet edilemeyeceğini de gayet iyi 
bileklerden biriyim. 

ithalâtın Devlet eliyle yapılmasına gelince; 
arkadaşımızın bundan maksadı, sanıyorum 
Devlet ihtiyacının Devlet eliyle ithal edilmesi
dir. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Evet, 
evet... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Devlet ihtiyacını karşılayacak it
halât bugün zaten Devlet Malzeme Ofisi eliyle 
veya ihtiyacı olan daireler tarafından yapılmak
tadır. Ayrı ayrı dairelerin ayrı ayrı ihtiyaçları 
olduğu için ithalâtın hepsinin bir büro tarafın
dan yapılmasında bazı mahzurlar olduğunu yine 
mazide tecrübe etmiş vaziyetteyiz. Bunu Devlet 
daireleri Devlet eliyle yapacaklardır; yani bu, 
benim anladığıma göre bir bakıma komisyoncu
ları bertaraf etmektir, bunda kendileriyle mu
tabıkız. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Komis
yoncular gibi ithalâtçılar da. Egemen sınıf, 
mutlu azınlık ithalâtçılar da.. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarımı burada it
halâtçı ve komisyoncu aracılığı beynelmilel 

ticaretin usulüne bağlıdır. Hemen şunu söyleye
yim ki, siz mahalline gidip Devlet olarak bir 
şeyi alsanız dahi, eğer onun memleketinizde 
bir acentesi varsa, o acente hakkını sizden ora
da alır. Binaenaleyh, bu öyle zannedildiği gibi 
değildir; bunun bir usulü vardır Eğer: ticaret 
yapacağımız yerlerin istikametini değiştirirsek, 
ondan da ne kabil mahzurlar hâsıl olacağını 
tecrübemizle biliyoruz. 

Şimdi, bana bir lütuf ta bulundular; «Maliye 
Bakanının Osmanlı kurnazlığı» falan dediler. 
Anlaşıldığına göre ben şu kurnazlığı yapmışım: 
Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir 
celsede birbirleriyle sert münakaşalara girecek
ler, bu münakaşalara girmemek için işi Kanunî 
Sultan Süleyman'ın Vezirine atfetmişim. «Os
manlı kurnazlığım» buradan geliyor. 

Sayın arkadaşlarım, ben Maliye Bakanı, bi
taraf bir Maliye Bakanı ve Kontenjan Senatörü 
olarak partiler arasındaki münakaşaları hiçbir 
zaman körüklemeyeceğim. Bunu bütün arka
daşlarım bilsinler ve bu hususta benim üzerime 
bir tazyik yapmasınlar. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri alkışlar) 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız birçok şeyler 
söylediler, ben evvelâ şuradan başlayayım: Bu
günkü gerçek şu; Türkiye bir bakıma iyi orga
nize edilmiş sosyal bünyeye sahip bir ülke. Yani, 
Türkiye'de memurları himaye edecek cemiyetler 
vardır, serbest meslek erbabını savunacak cemi
yetler vardır, ticaret odaları vardır, öğretmen
leri himaye edecek kuruluşları vardır, herkesi 
himaye edecek bir cemiyet, bir teşekkül sendika
lar vardır, vesaire vardır. Yalnız, böyle hi
mayeden mahrum olan tek müessese Devlettir 
sayın arkadaşlarım. Ben diyorum ki, arkadaş
larımızın meslekleri, mensuboldukları cemiyet
ler, başkanlık ettikleri yerler ne olursa olsun, 
milletvekili olarak biraz da Devleti ve bizi hi
maye etsinler. Çünkü, Devlet bu himayeye ha
kikaten muhtaçtır ve daha ötesi Devlet himaye 
edilip de sağlam durmadıkça ne memurların ve 
ne de diğer kesimlerin himayesine imkânı maddî 
yoktur. Binaenaleyh, arkadaşlarım aynı titiz
likle biraz da Devleti himaye etsinler, yoksa 
Devleti himaye etmek bir Hükümetin üstüne 
terk edilemez, bırakılamaz. Biz ne kadar çaba-
lasak nafiledir, Devleti himaye etmek yalnız 
Parlamantonun değil, bütün münevverlerin ve 
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bu işi yapabilecek herkesin vazifesidir; aksi tak
dirde bu badiren kurtulamayız kanaatindeyim. 

Personel Kanunu hakkında verdiğim rakam
lar müteaddit defalar huzurunuza geldi ve mü
teaddit defalar tasrih ettim; ben, tamamen tat
bik edildiği zaman Parsonel Kanununun malî 
portesi 22,5 milyardır dedim. Sayın arkadaşım, 
«bunun bütçeye ne tesiri var» diyor. Ben bu
nu bütçe için söylemedim. Bütçeye tesiri bu
günkü bütçede aşikâr; 18,5 milyar lira. Bu da 
brüt, net değil. Yani, vergiler bu rakamdan dü
şülecek ve meblağ 18,5 milyar olarak kalacak. 
Bu bahsettiğim 22,5 milyarın tesiri - bu da brüt, 
bunu Meclis kürsüsünden birçok defa arz ettim; 
eğer zabıtları okursanız göreceksiniz ki, bu 
brüttür diye tasrih etmişimdir - ekonomiye yap
tığı iştira gücü meselesidir. Yine dedim ki, 
Türkiye'de fiyatlar artıyorsa bu fiyatların art
ması 5 - 6 sebebe bağlanır. Bu sebepler arasın
da personel masraflarını da saydım, ama asla 
«yalnız personel masrafları» demedim, zabıtlar 
tetkik edilsin, görülsün. Çünkü, bu sebepleri 
geçenlerde bir vesile ile yine tek tek saydım; 
dışarıdaki enflasyonun tesiri, devalüasyonun te
siri, şunun - bunun tesiri diye 6 tane sebep say
dım. Bu altı sebep içerisinde Personel Kanunu 
da vardır. Şunu söylüyorum, Personel Kanu
nunun bir sene içinde piyasaya ilâve olarak 
sürdüğü iştira gücü bizim hesaplarımıza göre 
net olarak 8 600 000 000 liradır. Binaenaleyh, 
bunun için bir rakam hatası, rakam maniplâs-
yonu falan yok ve bütçeye bu sene koyduğumuz 
tahsisat da ortada; 18 700 000 000 lira. Bina
enaleyh, «bütçeye yükü nedir» ile Personel 
Kanununun malî portesini karıştırmamak lâzım
dır, ama hemen şunu söyleyeyim ki, belediye
lere, özel idarelere, iktisadî Devlet Teşekkülle
rine ait personel masraflarının da doğrudan 
doğruya bütçeye tesir ettiği aşikârdır. Çünkü 
kendilerine mütemadiyen yardım ediyoruz, öyle 
İktisadî Devlet Teşekkülleri vardır ki, para bu
lup da vermediğiniz anda maaş ödeyemiyorlar 
ve bu iktisadî Devlet Teşekküllerine bizim vere
cek paramız da yok. Buna rağmen bularak ve
riyoruz, rica ederim bütün bu sıkıntılarımızı, 
müşkülâtımızı sayın milletvekili arkadaşlarım 
anlasınlar. Bilirler, fakat arkadaşlarımız, için
de bulunduğumuz durumu anlayarak benimse
melidirler. Biz hakikaten bu bakımdan hima-
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yeye muhtacız; yoksa versin Devlet versin Dev
let... 

Sayın arkadaşlarım, tekrar edeyim, Devlet 
nasıl verir? Emisyon yapar verir... Hayır ar
kadaşlarım bu yola gitmeyeceğiz, hayat paha
lılığını Devlet masrafları için yükseltmeme gay
retindeyiz, denk bütçe amacımızdır, bunu temin 
gayretindeyiz. 

Gerçeğe yaklaşan rakamlardan bahsettiler; 
12,5 milyar falan diye...Bu, hesaplama tarzına 
bağlı bir şey. Biz, 1972 bütçesine 18 700 000 000 
lira koyduğumuza göre, gerçek rakam ortada
dır. Buna, iktisadî Devlet Teşekküllerini, be
lediyeleri, özel idareleri de eklerseniz bulunacak 
rakamın neye baliğ olacağı ortaya çıkar. Bina
enaleyh, bu rakamda hiçbir mübalâğa yoktur, 
zaten mübalâğa yapmamıza da imkân yoktur ve 
bu rakam Sayın Hiçerimez'in söylediği gibi 
Maliye Bakanının değil, Maliye teşkilâtının, bu 
işle ilgili birçok teşkilâtın heyeti mecmuunun 
tespit ettikleri rakamdır; ben aldığım rakamı 
söylerim, bu rakamları kendim yapmam. 

Sayın arkadaşlarım, (Sayın Hiçerimez «bana 
memur olmadın derken bir defa Meclis albümü
ne baksalardı» dediler. Evet, ben o zaman da 
albüme bakmıştım. Sayın arkadaşımızın me
mur sendikalisti, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı Beşiktaş şubesi memuru olduğunu görmüş
tüm. Ben, Devlet memurluğu yapmadıkların
dan bahsettim. Devlet memurluğu yapmamak 
bir kusur değildir, ama bir insanın üç tane bü
yük Devlet memuru hakkında «sen neden taki
bat yapmadın» diye sual sorduğu zaman, üç ta
ne büyük Devlet memurunun kadrini, kıymeti
ni bilmesi ve ona göre sorması bakımından Dev
let memurluğu yapması şarttır. 

Maruzatım bundan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sorular var Sa
yın Bakan. 

Sayın Atagün, soru sormak arzusunu izhar 
etmişsiniz, buyurunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Devlet harcamalarında vergi babından 
bugüne kadar olan tutum, - özür dileyerek ifade 
edeyim - tahsildar zihniyetinin bir ürünü oldu
ğu inancı içindeyim. 

Sorum şu : Reformcu Sayın Nihat Erim Hü
kümeti bu tutumdan vazgeçip ekonomik, sosyal 
doğrultuda ve Anayasanın emrettiği sosyal dev-
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let yapısına uygum düşecek şekilde ekonomiyi 
güçlendirecek ve sosyal dengeyi sağlacak ama
ca matuf olmak üzere bir organizasyonun içine 
girmiş midir? 

Malî yıl sonlarına doğru her sene bütçenin 
bazı fasıllarına aktarmalar yapıldığına ve ek 
'ödenek çıkarıldığına şahit olmaktayız. Aktar
maların yapılması ve ek ödenek verilmesi gayri-
meihuz harcamalar için normal olarak kalbul 
edilebilir. Fakat, maaş, ücret, kira ve PTT gi
derleri gibi cari masraflara ek ödenek verilmesi 
veya aktarma yaplması asla tasvibedeceğimiz 
bir işlem değildir. Bu hale son verilmesi için 
1972 yılı Bütçesine yeterli ödenek konmuş mu
dur? 

Gelecek sene de aktarma kanunları için dizi
len oy kupalarına yine bu miktarda çok oy ve
recek misiniz? 

Saygılar sunarım. 
»BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NAOl ERGİN (De

vamla) — Efendim, bir tanesini arz edeyim. Sa
yın milletvekili tahsildar zihniyetinden bahset
ti. Hemen şunu söyleyeyim ki, ben bugün o tah
sildarların başıyım. Kendilerine son derece hür
met duyarım. Tahsildar zihniyeti diye de bir 
zihniyet yoktur. Ancak Devleti idare ve idame 
ettirmek için, elbetteki tahsildarlar borçlular
dan bütün güçleriyle tahsilat yaparlar ye bu 
zihniyetten katiyen vazgeçmemeleri lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. Binaenaleyh, bu zihniyetten 
şikâyet etmesinler, tahsildarlardan şikâyet et
mesinler. Eğer, bizim getirdiğimiz kanunlarda, 
ve sairelerde gerilik varsa, onu başka bir ifade 
ile bize söylesinler, o kanunlar geldiği zaman 
biz de gerekli cevaplan kendilerine arz ederiz. 

Aktarmalar meselesine gelince: 
Sayın arkadaşlarım, neye, hangi iş içim ak

tarma verdiğimizi bundan evvelki celsede arz 
etmiştim. Bütçedeki ödenekler kâfi derecede ko
nulmamıştı, onun için aktarma vermiştik. 

1972 bütçesinde, bunun aksine bütün ödenek
leri elimizdem geldiği kadar koymaya çalıştık. 
Bunu koyduğumuza göre, sene nihayetine kadar 
artık aktarma olmayacaktı. Eğer rakamlarımız
da büyük yanılmalar olmadıysa, bu aktarmalar 
küçük ve normal hadler dâhilinde olacaktır. 
Zaten, bütçenin 39 milyardan 52 milyara çıkma 
sebeplerinden bir tanesi de budur. Sadece oto
matik ödenekler için, yani kendi kendilerine 

konulan ödenekler için geçen seneye nazaran 
koyduğumuz - koymamak mümkün idi - öde
nek 1,5 milyar lirayı aşmaktadır. Binaenaleyh, 
biz de sizin gibi bu aktarmalar hariç, gerçekten 
denkliğe müteveccih bir bütçe yapmak çalba-
sındayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kabadayı, buyurunuz sorunuzu soru

nuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, 3 yıl evvel aldığımız bilgiye göre, Devletin 
Ankara'da kiralar için ödemiş olduğu miktar 
4 milyon liradır. 

Bugün Saraçoğlu Mahallesi, mahalle olana 
niteliğini kaybetmiş bulumuyor. 

Acaba Sayın Hükümet, bu mahalleyi, lojman 
yapmak suretiyle bir yıllık kira almak için kira
ya vereceğine Devlet dairelerini dağınıklıktan, 
vatandaşı da yorulmaktan kurtarmak için Dev
let dairelerimin bir kısmını burada toplasa daha 
iyi bir tutum içerisine girmez mi? 

Sonra bu, bu fakir milletin üzerinde 44 mil
yondu, 60 milyona çıktı. Bu yükü hafifletmek 
için de böyle bir davranış içine girilemez mi? 

Bu husustaki düşüncelerini öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arzu buyurursa
nız yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. 

MALİYE BAKANI SAİT NAOl ERGİN (De
vamla) — Müsaade ederseniz hemen cevap ve
reyim. 

Efendim, Sayın Kabadayı arkadaşımızın Sa
raçoğlu mahallesi hakkında söylediği şeyler, be
nim memuriyetlik devrime, yani bundan 12 se
ne evveline de taallûk ediyor. Bu binalar Dev
let dairesi olamazlar. Teşkilâtlan itibariyle 
apartman olarak yapılmıştır. Yalnız, bunlardan 
alınacak kiralan da artırmış bulunuyoruz. 
Zaman zaman bu artırma içinde bunu idame ede
ceğiz. Ama bu hususu, belki Hükümet, İktisadî 
Kurul yemi bir tetkike tabi tutar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Derinçay, buyurunuz. 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Sayın 

Bakan, 1971 yılında işletme Vergisinden tahsi
latımız ne miktardadır? 

işletme Vergisini tahsil etmek için İstan
bul,da astronomik rakamlarla binalar kirala
dınız. Bunların Mra bedeli ne kadardır? 
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Yine bu iş için Maliyenin cidden değerli 
elemanlarını vazifelendirdiniz. Bu değerli ele
manların bütün çabalarına rağmen -M bir ata
sözüne bağlayacağım: Dimyat'a pirince gider
ken evdeki bulgurdan da oluruz - Gelir Vergisi 
tahsilatını iyi kontrol ve tespit edemediğiniz
den dolayı bir milyarın üstünde 1971'de acık 
verdiniz. 

Şimdi, yeni getirdiğiniz kanunlarda bu iş
letme vergisinin kapsamını genişletmek sure
tiyle fiş kesme mecburiyetini koydunuz, ilk na
zarda işletme Vergisi lüks vergi olarak lüks 
maddelerden ve eğlence yerlerinden almak 
amacıyle geldiği halde şimdi, eli çatlayan za
vallı köylünün eline süreceği kremden, gece
kondusunu yapacak vatandaşın yarım kilo çi
visine kadar işletme Vergisi alıyorsunuz. Bu 
külfeti de okur - yazar olmayan zavallı esnafa 
yüklüyorsunuz. Ben, esnafın bu ağır yük altın
dan kalkacağına ihtimal vermiyorum. 

Sonra, 600 bin kişi kadar olan küçük esna
fın bu işletmede bu zararına karşılık tahsil ede
ceğiniz para miktarı ne oluyor? 

Bu kadar geniş bir kitleyi murakabe et
mek imkânının olmadığı kanısındayız. Siz han
gi kanaattesiniz 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, sorunuzu şöy
le sıralayalım: işletme Vergisi tahsili miktarı 
nedir?.. 

Bu, İstanbul için mi, yoksa bütün Türkiye 
için mi? Çünkü, istanbul'daki kiralardan bah
settiniz. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — istanbul 
Milletvekili olduğum ve sayın Maliye Bakanlığı 
ilk işletme tatbikatına büyük şehirlerden baş
ladıkları için, ben de en büyük şehirden başlı
yorum ki; küçük şehirlerde nasıl muvaffak ola
caklarını anlayabilmek için. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz 
sualleri teker teker cevaplayayım, çünkü kaçı
lıyorum. Bir sual sorsunlar ona cevap vereyim, 
ondan sonra ikinci soruya geçsinler. 

BAŞKAN — Efendim, sorular zaten biribi-
rine bağlı. 

Birinci soruları : istanbul'da işletme Vergi
sinden mütevellit tahsilat miktarı nedir?.. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bütün 
Türkiye'de. 
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BAŞKAN — Bütün Türkiye'de değil, çünkü 
kirayı da söylediniz. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — istanbul'
daki kirayı söyledim. 

BAŞKAN — Ama, şimdi onun mukayesesi, 
anca!:, istanbul'daki çelir ve kira ile olur. 

istanbul'daki işletme geliri ve İstanbul'daki 
kira masrafı... 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, siz mi benim söylediklerimi söyleye
ceksiniz, yoksa ben mi kendime göre söyleyece
ğim? 

BAŞKAN — Biz bana söylüyorsunuz. Siz ba
na suali tevcih edin... 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Ben, Tür
kiye'deki İşletme Vergisinin tahsilatını soruyo
rum. istanbul'da tutulan binaların kira bedelle
rini soruyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Bakan, bunlara cevap vermeye şu an

da malik misiniz? Çünkü, oradan defteri, notla
rı alıp getiriyorsunuz. Yani, bugüne kadar büt
çe tatbikatımızda bu gibi hesap, kitap ve tetki-
kata müncer olacak sorular yazılı olarak da ve
rilebiliyor efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Emredersiniz Sayın Başkanım. 
Bunları yazılı olarak verelim; fakat işin esasını 
öğrenelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Derinçay. Sayın 
Bakanımız not alsınlar. Size yazılı olarak cevap 
verecekler. Türkiye'de mi, istanbul'da mı? Han
gi hususta ise yazdırın efendim. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Türkiye'
de 1971 yılı içinde işletme Vergisi tahsilatı ne 
miktardadır? 

Bu iş için istanbul'da tuttuğunuz binaların 
kira bedeli ne kadardır? 

Bu iş için, yani işletme Vergisi tahsilatını 
kontrol etmek için Maliyenin en değerli eleman
larını görevlendirdiniz. Bu görevleri yaparken 
Gelir Vergisini tespit etmede, bir yıl evvelkine 
nazaran bir milyarın üstünde açık verdiniz... 

BAŞKAN — Yine Türkiye'de, değil mi efen
dim? 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Evet Tür
kiye'de. 

Bu yüzden bütçe bir milyar eksik kalmıştır. 
Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
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Yine, işletme Vergisini en küçük maddele
re kadar indiriyorlar. Evvelâ, lüks maddeler
den alınacak diye Meclise getirildi. Şimdi kap
samı genişletilerek, biraz evvel arz ettiğim, iş
çinin eline süreceği... 

BAŞKAN — Sayın Derinçay, lütfen soru so
runuz. Zaten 7 - 8 dakika fazla konuştunuz, şim
di konuşmanıza biraz daha ilâve ediyorsunuz ve 
İşletme Vergisi kapsamının genişletilmesinden 
bahsediyorsunuz. Lütfen sorunuzu sorunuz, 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — işletme 
Vergisinin kapsamım genişlettiğiniz ve Türkiye' 
de okur - yazar olmayan esnafa fiş kesme mec
buriyetini koyduğunuz takdirde, bu esnafı bu 
kadar tedirgin etmekle toplayacağınız tahsilatın 
bununla bağdaşacağına inanıyor musunuz? 

BAŞKAN — Ben sorunuzu anlayamadım, 
neyle bağdaşacak? 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bu kadar 
lesnafı mağdur etmek suretiyle toplayacağınız 
meblâğ buna değer mi, demek istedim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Müsaade ederseniz buna cevap 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun da 
önce ben anlayayım. 

Demek istiyorlar ki; işletme Vergisinin kap
samı genişletildiğinde rakam olarak bir genişle
me hâsıl olacaktır... 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Rakam 
ve esnaf olarak... 

BAŞKAN — Bir de esnafa ıstırap olacaktır, 
diyorlar. Bununla onun denk olduğunu kabul 
ediyor musunuz, şeklinde soruyorlar. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Karşılığı 
olacak. Yani bu kadar... 

BAŞKAN — Sorunuz bitti mi efendim? 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bu bitti 

efendim. Şimdi diğerlerine geçiyorum. 
Şimdi, biz diyoruz ki, Türkiye'ye ithal yo-

luyle gelen malların 1/4'i kadar kaçak mal gir
mektedir. Bu giren kaçak mallar için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile müş
terek bir çalışmanız var mıdır? 

Eğer bu bakanlıklarla müşterek bir çalışma 
içine girdiğiniz ve - döviz sıkıntımız da olmadı
ğı için - Türkiye'ye kaçak giren bu malları ön
lediğiniz takdirde bunlardan bir vergi almayı 
düşünüyor musunuz? - Yeni vergiler getirmemek 
üzere -

Türkiye'ye kaçak olarak giren bu malları 
gümrüklerde doğrudan doğruya esnafa, tüccara 
değil, tüketici Devlet kesimine devretmek sure
tiyle bazı oyunlara son vermeyi ve yine bu ba
kanlıklarla işbirliği yaparak vergi yönünden dü
şünüyor musunuz? 

Dışarıdan Devlet eliyle ithal edilecek mallar 
için Sayın Bakan yaptığı konuşmada: «Aracıları 
kaldırma» dedi, «ithalâtçılar» dedi. «Onların ko
misyoncuları var. Devlet eliyle dışarıdan mal 
ithal edilecekse, o komisyonculara para ödemek 
mecburiyetindeyiz.» dedi. 

Biz diyoruz ki, şimdilik Devlet kesimindeki 
bütün... 

BAŞKAN — Siz demeyin de, sorunuzu so
run beyefendi. Çok rica edeceğim Sayın Derin
çay. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Efendim, 
orada konuşturmadınız, bunları hiç olmazsa bu 
rada ifade edeyim. 

BAŞKAN — Ama burada 7 dakika müsaade 
ettik beyefendi. Azamî imkânı kullandık. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bunun 
üzerindeki dış ithalâtı Devletleştirmeyi düşünü
yor musunuz? 

Aracıları, yani gerek komisyoncuları, gerek 
ithalâtçıları aradan kaldırmayı düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorularınıza yazılı 
olarak cevap verecektir. 

Sayın Nuri Eroğan, buyurunuz. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Birinci Nihat 

Erim Hükümeti bir tasarıyle Emlâk Alım Ver-; 
gisini binde 70'ten binde 35'e düşürmüş idi. Ma
liye Komisyonundan geçti. Bütçe Plan Komisyo
nunda, zannederim Sayın Bakan o zamanki Hü
kümette yine Maliye Bakanı olarak, «Getireceği
miz finansman kanunlarında bunu düşüneceğiz» 
diye geri aldılar. Binaenaleyh, ikinci Hükü
mette bir indirim mevzuubahsolmadı. 

Birincisinde ne gibi endişelerle bu indirim 
yoluna gittiler, ikincisinde ne gibi avantajlar 
sağlamak için bu indirimden vazgeçtiler? 

BAŞKAN — Cevap lütfedebilecekseniz buyu
rur. efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, Birinci Nihat Erim Hü
kümeti zamamnda bunu indirdiğimiz zaman, 
umumiyetle piyasada ve ekonomide bir durgun-
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luktan korkuyorduk. Bilâhara bu durgunluğun 
vaki olmadığını, açılacağını gördük, Devletin pa
raya da ihtiyacı vardı ve bundan da bazı mah
zurlar çıkacaktı. Onun için bundan vazgeçtik. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yani, hesap
larınızı iyi yapamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bir hususu rica 
edeceğim. Soruya cevap verildikten sonra sizin 
tekrar beyanınız doğru değil. Şartlarını ortaya 
koydular, takdir Meclise ait. Zabıtlara da ge
çiyor 

Buyurunuz, sorunuz. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — ikincisi; İt

hal Vergisi ve Gümrük Resmi Ödenmemiş olan 
bazı mallarda binde 35 işletme Vergisi alınaca
ğıdır. ithal Vergisi ve Gümrük Resmi olanlarda 
da bunun verine getirilmesi için binde 5 isletme 
Vergisi alınacağı mubahtır. 

Yanılmıyorsam; birincisinde Devlet nasıl ol
sa hakkını almıştır. Binaenaleyh, binde 5 mik
tarı kâfi gelir, denilir. Ama, ithal Vergisi ve 
Gümrük Resmi ödenmemiş olan malların satıldı
ğı «Amerikan Pazarı» tabir edilen yerlerdeki 
fiyatlar da ötekilerden aşağı değildir. Buna rağ
men, eskiden satıcının ödeyeceği vergi burada 
alıcıya yüklenmektedir. Bu fikre iştirak ediyor
lar mıV 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; demin işletme Vergisi hakkında bir arka
daşıma izahat verebilseydim, tabiî bu suale mu
hatap olamayacaktım. Bu böyle değil, bu esa
sından bünye itibariyle böyle değil, bunu arz 
etmem lâzımdır : 

Efendim, biz İşletme Vergisini, Türkiye'deki 
vergiciliği disiplin altına almak, yani vergi ka
çakçılığını önlemek için, umumî olarak teşmil 
ettik. Diyoruz ki; bir fabrikadan bir mal çıktı. 
Bu mal çıkarken eğer orada vergiyi vermediy-
se, artık bir daha bu vergiyi yakalayamayız. 
Halbuki biz, katma değer vergisine gideceğiz. 
Katma değer vergisine gitmek için de, ilk mer
halede bu yabancıların «Satmalına Vergisi» de
diği sisteme gitmemiz iktiza eder. Binaenaleyh 
biz, yiyecek - içecek maddeleri haricindeki her 
maldan yüzde 5 vergi almakla tüketici ile üre
tici arasındaki son fasılada işi disiplin altına alı
yoruz. Binaenaleyh, bu söyledikleri düşünce hâ
kim değildir. Ancak, bu Amerikan Pazarı vesa-

irede satılan şeyler, esas itibariyle Gümrük ver
gilerinden vesaireden muaf olarak geldiklerin
den, bunu telâfi etmek için, onları.- zannediyo
rum ki, Komisyondadır. - yüzde 25 nispetinde 
veya bu civarda bir nispette vergiye tabi tuta
cağız. Gümrük vergileri vesaire verilmiş olan 
diğer emtiada da yüzde 5 olacaktır. * 

Yalnız bir şey arz edeyim; hep bunu söylü
yorlar ve bu suale hakikaten muhatabım: «Bu 
İşletme Vergisi az gelirlilere, memurlara vesai
re vesaireye müteveccihtir.» diyorlar. Hayır sa
yın arkadaşlarım. Herkes serveti nispetinde alış
veriş yapar; bu kaide umumidir. Eğer bir kimse 
az alışveriş yaparsa az vergi verecek demektir; 
eğer çok alışveriş yaparsa çok vergi verecek de
mektir. Binaenaleyh, bunu ötekinden, «Bu gayri-
âdildir» diye ayırmaya imkân yok. Çünkü bu, 
bütün dünya memleketlerinde şiddetle tatbik 
edilen bir sistemdir. Bugün Amerika'ya gider
seniz yüzde 4'tür; ingiltere'ye giderseniz bilmem 
şu kadardır... Biz de yüzde 15 nispetini yüzde 5'e 
indirerek, bunu teşmil etmiş vaziyetteyiz. Başka 
çaremiz yoktur. Yani, bir taraftan vergi alma
yın; diğer taraftan bütün Devlet masraflarını 
yapın derseniz, sayın arkadaşlarım, henüz dün
ya maliyesinde böyle bir usul bulunmuş değil
di;. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, üçüncü sorunu
zu sorunuz efendim. Biraz daha yakma teşrifi
nizi istirham edebilir miyiz efendim? Belki an
lamakta kolaylık çekeriz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, yüz
de 5 vergiye tabi tutulan mallarda, İthal Vergi
sini ve Gümrük Resmini ödemiş olanlarda, ver
gi yükü bizzat satıcıya yüklenmektedir. Ama 
aynı fiyatta meselâ televizyon satan Amerikan 
Pazarında, alıcı bu işletme Vergisini yüzde 25 
olarak ödemektedir. Bu hususa iştirak ediyor
lar mı? Vergisiz Devlet yaşamaz, dediler. Nasıl 
bir vergidir bu? Cevap versinler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Yine ısrar ediyorum; suallerini 
lâyikiyle anlayamadım. Yani, birisi şu... 

BAŞKAN — Efendim, suallerine yazılı ola
rak cevap verseniz daha vuzuh taşır, yani tetkik 
etmiş olursunuz. 

MALİYE BAKANI SAlT NACİ ERGÎN 
(Devamla) — İsterlerse yazılı olarak cevap ve
reyim. 
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BAŞKAN — Tamam; yazılı olarak cevap 
vereceklerdir. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Sualimi an
layamadıktan sonra, nasıl cevap verecekler 
efendim? (A. P. sıralarından «zabta geçiyor, 
zapta» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz İSayın Eroğan, de
vam ediniz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan; 15 nci maddeyi Sayın Bakan izah ederler
ken, ben de yerimden «Felâket» tabirini kul
landım, Şimdi bu husustaki sualimi soruyorum : 

15 nci madde için Bakan bey de izah etti
ler ve «O zaman elimizdeki kadro şişmelerine 
mani oluruz» dediler. Bir Bakanlıkta veya her
hangi bakanlık teşkilâtında, şu veya bu sebep
le vazifesinden ayrılan 'bir kimsenin kadrosu
nu doldurabilmek için, o bakanlık Maliye Ba
kanlığına yazacak. Maliye Bakanlığı da Perso
nel Dairesine yazacak. Ancak, ikisinin muvafa
kati alındıktan sonra tayin yapılacak. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bu usul kaldırılmıştır efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — 15 nci mad
dede hüküm var, hiç öyle değil. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bu usul kaldırıldı. Şimdi yu
karda Bütçe Komisyonunda kaldırıldı efendim. 
(D. P. .sıralarından «Ya... Aklı başına şimdi gel
di» sesleri; gülüşmeler) 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Demek ki, 
deminki öğünmeniz boşuna idi; buna memnun 
olduk. 

BAŞKAN —• Sayın Eroğan, lütfen sual şek
linde olsun, rica ederim yani. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Memnun ol
duk. Bu hükmün «felâket» olduğu kabul edil
miştir. 

MALİYE BAKANI «SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz, tuhaf konuşuyorlar (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Efendim bizim istediğimiz şey; doğrudan 
doğruya Maliyenin, Personel ve saire dolayı-
sıyle 'olsun, ne ile olursa olsun, Devlet bütçesi
ne para ve saire yükünü takibedebilmesidir. 
Konulan hüküm budur. Binaenaleyh, bunu ta-
kibedebilmek için de, gerekli bir vize sistemi
ni şimdi yukarda, Bütçe Komisyonunda tesis 

ettiler. Beni de demin huzurunuzdan onun için 
çağırdılar. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Ba
kan, önümüze gelen Bütçe Kanunu tasarısı... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, çok rica ederim. 
Soru ve esvabın verilmesinde arada beyan edi
len birtakım kelimeler, Meclis müzakeratı ile 
kabili telif mahiyet arz etmiyor. Lütfen, soru 
şeklinde bendenize, Başkanınıza tevcih edin. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Tasarıda var 
olduğunu söylemek, hata mıdır Sayın Başkan? 
Ben ne bileyim, şimdi yukarda Bütçe Komisyo
nunda bunun değiştirildiğini ne bileyim? 

BAŞKAN — «Hata - mata» demedim efen
dim. «Dediğimiz oldu. Aklı başına geldi.» ve 
«yok» gibi laflar, sorumuzun şümulü dahilinde 
değildir. Ben onu ifade etmek istiyorum. Çok 
rica ederim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Zannederim 
ki, Sayın Bakan literatürü takibetmektedir. 
Bugün... 

BAŞKAN — Sayın Bakanın literatürü taki-
bedip, etmediğini değil; sorunuzu sorun lütfen. 
Sayın Bakan istediğini takibedebilirler. Siz so
runuzu tecvih ediniz. Yoksa, soru müessesesini 
keseceğim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bugün Tür
kiye'de ilim adamı olup da, Malî Denge Vergisi'-
nin bir hukukî ve malî yerinin mevcudolduğu-
nu, dünyanın herhangi bir yerinde kabul eden 
bir ilim adamı mevcut mudur? Kendileri, bu 
vergiyi nasıl bir mevkie oturtmaktadırlar? 

BAŞKAN — Malî Denge Vergisinin, Maliye 
ilminde ismi nedir, diyorlar. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşlarım; Tür
kiye'de böyle bir anket yapmadım. Yani bunu 
böyle kim kabul ediyor; literatüre dahil midir, 
değil midir, diye. Bu gayet aşikârdır. Bütçede 
büyük bir açık vardı. Bu açığı karşılamak üze
re, öteden beri mevcudolan bir usule giderek, 
(eski Muvazene Vergisi gibi) böyle bir vergiyi 
getirdik. Bunu da Bütçe Komisyonu kabul et
medi, mesele bitti. Bu suale ne cevap arz etme
mi istiyorsunuz? (D. P. sıralarından «Tamam, 
tamam» .«esleri) 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, son 
sualimi soruyorum. 
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Bazı Devlet daireleri, masrafları hakkındaki 
giderlerinde, Maliye Bakanlığına zaruri masraf
larını az göstermektedirler. Maliye Bakanlığı
nın da sonradan mutlaka kabul etmek zorunda 
kaldığı ve bu masrafların, binaenaleyh birta
kım aktarma namı ile bu dairelerin bunları 
ödenek olarak aldıkları rivayet olunmaktadır. 
Bu hususta bilgileri var mı, bizi tenvir ederler 
mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Sayın arkadaşlarım; bu hususta ba
nim değil, herkesin bilgisi vardır ve bilgisi ol
mayan hiç kimse olmasa gerektir. Sene niha
yetlerinde ödeneklerin bolca sarf edilmesi, mut
laka verilmesi zaruri olan şeylere ödenek konul-
mayıp, diğerlerine konulması; yıllar yılı - bel
ki diğer memleketlerde de vardır - bir sakîm 
usuldür. İşte bizim de mücadelemiz bunun için
dir ve budur. Bu sene, buna imkân vermemek 
için bütün arkadaşlara rica ettik; «Şimdi iste
mediğiniz ödeneği sene ortasında isterseniz, bu 
ödeneği size vermeyeceğiz. Ama şimdi sizin is
tediğiniz ve bizim koyamadığımız olursa, sene 
sonunda isterseniz, bittabi bunu size karşı ileri 
süremeyiz» dedik. Bu, çok malûm bir şeydir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Mustafa Rona, buyurunuz. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş

kan; büyük ekseriyetle öğretmenlerin kadrola
rı, aldıkları maaşa göre düşüktür. Kadrosu ma
aşına denk olmayanların Personel Kanunu tat
bikatından birçok kayıpları oldu. Bilâhara, öğ
retmenlerin de maaşına denk kadro verildi. Ay
nı maaşla geçen başarılı senelerine göre, Maa
rif Vekâleti bunları yan kademelere intibak et
tirdi. Bazı vilâyetler bunu iki yan kademe ola
rak ödediler; fakat şimdiye kadar bazı vilâj^et-
ler ise bunu ödemediler. Bu bakımdan öğret
menler arasında bir ikilik meydana gelmiştir. 
öğretmenlerin bu hak ettikleri yan kademeleri 
ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, arzı cevabedeyim. 
Bu muhasiplerin ödeme ve ödememeleri me

selesi, bunlar Sayıştaya hesap verdikleri için 
bir problemdir. Biz onlara «derhal ödeyin» di-
.ye bir emir veremeyiz. Ama, bu mesele daha 
evvel bendenize intikal etti, üzerinde duruyo-
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ruz. Sebepsiz yere ödemiyorlarsa, bunu ödeme
lerini temin edeceğim. Yalnız, biz emir verip de 
«Bunu ödeyin» diyemiyoruz. Bunu, sayın 'mil
letvekilinin anlaması lâzımg-elir. Çünkü derse 
ki, «Bu gayri kanunidir.» Mesele yok. Ama, biz 
bunu sulhen halledeceğiz, merak buyurmasın. 
lar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Önsal, buyurunuz. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, Sayın Bakandan bir sualim olacak. Ala
cağım cevaba göre, belki bir sual daha soraca
ğım. Yalnız Sayın Başkandan da bu arada bir 
ricam olacak: Sayın Bakanın cevap verme şek
lini lütfen Sayın Başkan tayin etmesinler. Bu 
hususu Sayın Bakana bıraksınlar efendim. 

BAŞKAN — Siz sorunuzu yalnız bana tev
cih edin 4bana sorun. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Tabiî size 
soruyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yalnız, 

cevap şeklini lütfen siz tayin etmeyiniz. Bunu 
Sayın Bakan tayin etsinler. 

BAŞKAN — Başkana tevcih etmenin bir se
bebi vardır, tabiî. Buyurunuz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Biraz ev
vel Sayın Bakan dediler ki; «Emisyon tehlike
lidir, ona gitmeyeceğiz» Acaba, Sayın Bakan 
ne zamandan beri bunu düşünüyorlar? Sorula
rımın birincisi budur ve bunun tarihini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Emisyona gitmeme fikrini ne 
zamandan beri benimsiyorlar? Bunu öğrenmek 
istiyorlar. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — 1946 yılından beri. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — O halde 

- ki, bu ikinci sorum olacaktır - 1971 senesin
deki emisyonu nasıl izah edeceklerdir? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Arzı cevabedeyim; zaruret ica
bıdır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Çok te
şekkür ederim, iyi bir cevap oldu. (A. P., C. 
H. P., D. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Sakıp Hiçerimez. 
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AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan; Sayın Bakana birinci sorumu 
arz ediyorum: 

Sayın Bakanımız biraz evvelki cevabî konuş
malarında; hayat pahalılığının 6 tane anasebe-
binin bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Per
sonel Kanunu olduğunu buyurdular. Şimdi ka
lan diğer, 5 anasebebi de öğrenmek istiyoruz. 

Efendim; ikinci öğrenmek istediğim husus 
şudur : 

Kamu personelinin daireler arasındaki nakil
leri veya kaydırmaları meselesinin bugün bir 
problem olduğunu, bunu halletmek için Personel 
Kanununda bir değiişklik yapılması zaruretini 
ifade ettiler. Bunun için Personel Kanununun 
172 nci maddesini, yani tümüne yakınını değiş
tirmek gerekir mi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Hiee-
rimez, Sayın Bakan cevap versinler. Efendim, 
6 anamaddeden 5 ini öğrenmek istiyorlar. Birin
ci soru bu idi. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
suallerine teker teker arzı cevap edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Şimdi ya 6 tane veya 7 tane çıkacak. 
Sayalım efendim : 

Birisi; dışardaki enflâsyon, yani memleket 
dışındaki hayat pahalılığı, 

ikincisi.; devalüasyon. 
Üçüncüsü; tarım destekleme mubayaaları do-

layısıyle piyasaya fazla para çıkartılması. 
Dördüncüsü; işçi dövizleri dolayısıyle işçi 

dövizlerinin sahiplerine fazla para ödenmesi. 
Beşincisi; Personel Kanunu... (C. H. P. sıra

larından «Toplu sözleşmeler sesleri.) Toplu söz
leşmeleri Personel Kanunu içerisinde sayıyo
rum. 

Bir tanesini de sonra kendilerine söyleyeyim. 
Bunların hepsi 6 - 7 tanedir («C. H. P. sırala
rından «olmadı» sesleri, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, bir de Personel Kanu
nunun yeni değiştirilmesinde Hükümetin 172 nci 
maddeye sari yetki isteği varmış. Bu hususta 
bilgi istiyor. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Sayın Başkanım; biz Personel Kanu
nundaki bütün intibak hatalarını, yani bütün 
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hata ve şikâyetleri izale etmek için bunun üze
rinde iki sene çalışmak istiyoruz. Bu arz etti
ğim nokta, bunlardan bir küçüğüdür; belki 
% 1', % 2 sidir. 

Yoksa, bu selâhiyeti verirseniz, Personel Da
iresi (ki, bu Personel Dairesi de Maliye Bakan
lığına değil, bugün bir Devlet Bakanlığına bağ
lıdır) iki sene müddetle çalışarak, özlük hakla
ra zarar vermemek suretiyle bütün bu persone
lin şikâyetlerini izaleye gayret edecektir. Bu 
aldıkları nokta, bunlardan bir tanesidir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
benim de sualim vardı efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sizi de yaz
dım. 

Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Şimdi verilen cevaptan anlıyoruz ki, demek Per
sonel Kanununun.... 

BAŞKAN — Soru rica edeceğiz efendim. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Personel kanunlarının hazırlanması görevinin 
160 sayılı Kanuna göre Devlet Personel Daire
sine verildiği malûm olduğuna göre, hâlâ Per
sonel Kanunu ile ilgili çalışmaların Maliye Ba
kanlığınca sürdürüldüğü doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Sayın Başkanım, bu hem doğrudur, 
hem doğru değildir. Eğer Personel Dairesi bu
nu yapacak elemana sahip değilse ve Maliye 
Bakanına; «Senin yetişkin elemanlarından 
bir veya iki kişi ver» derse, tabiî ki veriyoruz. 
Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Di
ğer soru efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın bakanımız; Türkiye'deki ka
mu personeli adedinin ve ona ödenen paranın 
bu Bütçe ile 18 milyar 700 milyon lira olduğu
nu söylediler. Adedi ise; yine kendi bütçele
riyle ilgili Bütçe Plan Komisyonu raporunun 
35 nci sayfasında, belediyeler, özel idareler, 
iktisadî Devlet Teşekkülleri, Devlet ve Ordu 
personelinin tümünü içine alacak şekilde 
750 000'dir. Bu, 750 000 olduğuna göre, bu ka
dar fazla bir paranın oraya konmasının nedeni 
personel adedinin bilinmemesine bağlı olduğu
na göre buraya nereden konmuştur? 
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BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAÎT NACt ERGÎN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, personel adedi
nin bilinmemesi hususunda bir noktayı tekrar 
arz edeyim. Biz kadroları biliriz ve Muhase-
bei Umumiye Kanununa göre Devlet Bütçe
sine, yani eski tabirle Muvazenei Umumiyeye 
ve katma bütçelere dahil olan dairelerin ihti
yacını buraya koyarız. Bir fiil bu kadrolardan 
ne kadarının kullanıldığı bilmiyoruz. Bilmediği
miz ne kadar kullanıldığıdır, bildiğimiz ise 
kadrolardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun öteki sualinizi sorun efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Son sualim Başkan. 

Personel Kanununun geçici 5 nci madde
sine göre son kademe aylığı alan personelin, 
bu kademe aylıkları, Sayın Maliye Bakanının 
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunun bir ka
rarnamesiyle iptal edilmiştir. Personel Kanu
nunun ek geçici 23 ncü maddesi uyarınca da, 
Hükümet tarafından buna paralel bir kanunun 
Meclise getirilmesi gerekirdi, gelmiş midir? 
Ve bu Bütçe Plan Komisyonunda müzakere 
edilmiş, fakat sayın Maliye Bakanının talebi 
şeklinde değil, daha değişik bir şekilde sonuç
landırılmış ve Yüce Heyete gelmek üzereyken, 
yani buradaki kuşku da şöyle idi: Bu getri alı
nacak paraların kamu personelinin, 9 aylık 
birikmiş Maliyeden alacaklarına mahsup edil
mesi şeklinde olmasına reğmen, Sayın Maliye 
Bakanlığının bir tamimi ile kamu personelinden 
tahdidi bir tarzda % 8 taksitler halinde alın
maktadır. Bundan haberleri var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI SAÎT NACÎ ERGÎN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, muhasebe mü
dürleri, muhasipler alacaklarını tahsil ederler 
ve bundan da Maliye Bakanının haberi olması 
mümkün değildir. Yalnız bu kanun vaktinde 
Büyük Millet Meclisine getirilmiştir ve Büyük 
Millet Meolisindedir, kanun görüşülürken o 
zaman nasıl isterlerse o şekilde tadil ederler, 
o tadilâta biz de uyarız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, «Bu son so

rum» dediniz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Tamam sayın başkan, sayın bakana, haberdar 
olması için söylüyorum: Kendi bakanlığına bağ
lı bir umum müdürün imzası ile neşredilen, 
belge ile yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın bakan, bu soru değildir, 
sizi malumattar etmek için söylenmiş bir 
sözdür, cevap verilmesi gereken bir soru de
ğildir. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Yani dilerseniz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Cevap verilecek bir soru deği-
dir efendim. Yani falanın imzası ile böyle ol
muştur, tahkik ediniz diyorlar. 

Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Benim de soru

larım vardı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizinkiler yazılı ol
duğu içdn en sonra sorulacak. 

MUıSA DOĞAN (Kars) — Sonradan tekrar 
ikinci defa vermiştim. 

BAŞKAN — Ona da geliyorum efendim, is
terseniz onun da sırasını okuyayım. 

Buyurun sayın Uzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 

Sayın Başkan, sayın bakanın biraz ev
velki konuşmalarında Sayın Şevket Do
ğan'a verdikleri cevapta, bazı vergi kont
rol memurlarına ve yetkililerine polis gö
revi ve selâhiyeti verileceğini ve bunlara 
da silâh taşıma yetkisi verileceğini söylediler. 
Buna niçin ve bu silâhı nerede kullandırmak 
için lüzum hissetmektedirler? 

Bu vergi kontrol memurları para mı taşıya
caklar, yoksa herhangi bir yerde silâhlı bas
kınlarda mı kullanılacaktır? ıSayın Bakan buna 
cevap verdikten sonra ikinci sualimi soracağıma 

BAŞKAN — Sayın bakan, gelecek tasarıda 
bahse konu silâh mevzuu. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın başkanım, bugün biliyor
sunuz her memlekette kaçakçılar, (vergi ka
çakçıları da diğer mevzulardaki kaçakçılar da) 
gayet sert tedbirlere başvuruyorlar, bunlar 
karşısında kalırsak böyle bir yetkiyi kullan
mak üzere Büyük Millet Meclisinden kanunla 
selâhiyet istiyoruz. Bu selâhiyet müzakere edi
lir, kabul edilip edilmemesi Yüksek Meclise 
aittir. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, bugüne kadar vergi mükellefle
rinden kontrol memurlarına veya yetkililerine 
karşı vatandaş tarafından silâh kullanılmış 
mıdır, ki buna lüzum görülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın bakan, lütfen cevap
landırır mısınız? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BiLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, usul hakkında kısa bir maruzatım var. Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere bitmiştir, usulü yok 
efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, «Bugüne kadar 
böyle bir ihtiyaç duyulmuş mudur» dediler. 
Evet, ihtiyaç duyulmuştur, meselâ tahsildarla
rımızın silâhlı tecavüzlere mâruz kaldığı vâki-
dir, Ama, biz bir yetki istiyoruz ve bu yetkiyi 
kullanırken de İçişleri Bakanlığı ile beraber 
kullanacağız. O kanun müzakere edildiği za
man sanırım ki, teknisyen arkadaşlarım kendi
lerinin istedikleri misalleri de verebileceklerdir. 

BAHATTİN UZUNOĞLÜ (Samsun) — Bir 
misal verebilirler mi? 

BAŞKAN — 'Sayın Bahattin Uzunoğlu, Mec
lise gelecek bir kanun tasarısı var, o zaman bu 
husus tartışılır. Yani ISayın Bakanın henüz bir 
icraatı yok. Buyurun efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Bi
na Vergisinin Gelir Vergisine mahsubunun kal
dırılacağına dair bakanlık yetkilileri tarafından 
beyanlarda bulunulmaktadır. Şayet Gelir Ver
gisine mahsubu kaldırılırsa, Bina Vergisi ada
letsiz bir vergi olmaz mı, bir koyundan çift post 
çıkarmak gibi bir vergi olmaz mı, yani müker
rer vergi olmaz mı? Bu hususta Sayın Bakan ne 
düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Bu hususta iki sistem vardır. Bu sistemler
den birisi vergiden mahsup, öteki masraf kay
dedilmektir. Yani masraf kaydedilince o, ondan 
düşer. Ama hangisi kabul edilecek? Henüz Ge
lir Vergisi hazırlanmamıştır, huzurunuza gel-
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memiştir, bunu biz de aramızda münakaşa edi
yoruz. Bu münakaşanın neticesine kadar bu hu
susu talik buyurmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Daha 
var mı efendim?.. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Çok 
kısa Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan bunun tartışılması gerekir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan, kürsü
de, sayın milletvekili soru soruyor.. Hangi usu
lü, nereye çıkıp, nerede tartışacaksınız? Vere
mem, efendim, kürsü boş değil. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Gelirler 
Bütçesi görüşülürken... 

BAŞKAN — Gelir bütçesi ile gider bütçesi 
karışık mütalâa ediliyor. Bende anlıyorum ki, 
bazı sorular gelirle ilgili sorulardır, ama arka
daşlarıma diyebilir miyim ki; Gelir Vergisi ile 
ilgili, Arazi Vergisi ile ilgilidir, bilâhara bu ko
nuya geçeceğiz orada sorun diyebilir miyim 
efendim? Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, Gelir Vergisi grafiğinde 115 000'e 
kadar olan gelirlerdeki nispetin yüksek olduğu
na kani midirler, bunda bir indirme düşünür
ler mi? 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Tetkik etmedim efendim. Bunu 
bir komisyon tetkik ediyor, tetkikat neticesinde 
teknisyenlerimizle beraber karar vereceğiz. 

BAŞKAN —. Buyurun efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU Otosun) _ ye

ni kanunlarla iş adamlarına büyük külfetler 
yükleniyor. Asgarî geçim indirimi haddinde bir 
yükseltme yapmayı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, ben iş adamla
rına büyük külfetler yüklendiğini daha bilmi
yorum. Eğer bu külfetler yüklenirse cevabını 
veririz. Yalnız bir şey söyleyeyim; bu Kurumlar 
Vergisi için. Bugünkü nispet Kurumlar Vergisi, 
zait gelir vergisi, azamî nispet en yüksek kazan
ca göre % 70'tir. Yapaoağımız kanunda da bu 
nispet % 70 olacaktır. 
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Şimdi gazetelerde falan okuyoruz, tabiî ben 
de okuyorum, nede olsa benim de bir mükellef 
tarafım var, ben de bir vergi vereceğim Birçok 
şeyler işitiyorum; fakat bunlar henüz vaki de
ğildir ve Nihat Erimin 1 nci Hükümeti kurul
duğundan bugüne kadar da evvelkine nispetle 
daha fazla alınmış bir vergi de yoktur zannedi
yorum. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır. 
Sayın öinisli, buyurun efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim, 
BAŞKAN — Burada yazılı olan değil mi 

efendim? 
MUSA DOĞAN (Kars) — Ondan başka bir 

sorum daha var. 
BAŞKAN — Peki efendim, onu da yazalım. 
Buyurun efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Efendim, iş

letme Vergisine tabi mallar el değiştirirken, 
vergiden mütevellit fiyatlardaki artış dikkate 
alınır ise, şehirlerde yaşayan vatandaşlar mı ay
nı malı daha fazla fiyata satmalmak mecburiye
tindedirler, yoksa köylerde oturanlar mı daha 
fazla vergi ödeyerek alacaklardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, bu hesap haki
katen yapılamaz. Çünkü, köylünün satmaldığı 
mallar, şehirlinin satmaldığı mallar farklıdır. 
Meselâ; şehirde kuyumcu dükkânı olduğu hal
de köyde kuyumcu dükkânı yoktur. Binaen
aleyh köylü, kuyumcu dükkânı dolayısiyle ve
receği vergiyi vermeyecektir. Ama hak - elinsaf 
etüt yapılmış değildir. Yalnız az para sarf eden, 
daha mütevazi mal alan daha az vergi verecek
tir, çok para sarf eden ve büyük sarfiyat yapan 
daha fazla verecektir. Bu da gayet normaldir 
ve kaldı ki, bu, bütün dünyanın her tarafında 
kabul edilmiş bir sistemdir. Biz, Devlet olarak 
bütün sosyal hizmetlerini yapacağız, bütün eko
nomik hizmetlerini yapacağız, ama başka dev
letlerden daha az vergi alacağız dersek sanırım 
ki, bu pek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun bir sorunuz daha mı 
var. 

RAStM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir husus var anlatamadım. Ben, aynı malı 
alan vatandaş diyorum. Kuyumcu dükkânı şe
hirlerde olabilir. Meselâ; Ibir cam bardak veya 

bir şişe almak için şehirdeki vatandaş mı, yok
sa köydeki vatandaşlar mı daha az vergi vere
rek daha ucuza alacaklardır? 

BAŞKAN — Hangi yerden almak suretiyle? 
Yani kasabaya gitmeden mi, yoksa bulunduğu 
köy bakkalından mı? Yani İşletme Vergisinin 
köylere kadar teşmil edilip edilmediği hususu
nu mu öğrenmek istiyorsunuz? Af edersiniz, ben 
açmak mecburiye tinde kalıyorum. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — İşletme Vergisi köylere teşmil 
edilmiyor Sayın Başkanım. 

RASİM' CİNİSLİ (Erzurum) — istanbul'
daki fabrikadan toptancı alıyor, toptancıdan 
Erzurumtâaki tüccar alıyor, Erzurum'daki tüc
cardan pazardaki tüccar alıyor, pazardaki tüc
cardan da köy esnafı alıyor ve köy esnafından 
da köylü alıyor. Her alış - verişte bu mala ver
gi biniyor mu ve bu her mal alış - verişlerinde 
mükellefe bir vergi külfeti biniyor mu? 

Binaenaleyh; istanbul'daki vatandaş birinci 
elden aldığına göre, köydeki vatandaş 4 veya 
5 nci elden alacağına göre aradaki fark köylü
ye bir külfet, yani bir vergi ve fiyat fazlası 
olarak tahmil edilmekte midir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, köylüye daha 
fazla bir vergi yükü gelmeyecektir, çünkü köy
lü işletmeye tabi değildir vs ayrıca bir vergi 
vermeyecektir. 

Yalnız bir noktayı daha arz edeyim, birden
bire zincirleme gittiler. Şimdi, arkadaşlarım da 
beni ikaz ediyorlar, tüccardan tüccara yapılan 
satışlardan İşletme Vergisi alınmaz, işletme 
Vergisi, müstahsilden müstehlike yapılan satış
larda alınır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Mali
ye Bakanı; bu sözü edilen, münakaşası yapılan 
vergilerin verilip verilmemesi hakkında ve ba
sında da açıklanan şekilde: «Biz bu vergileri al
madan da idare ederiz» dediler. Sayın Bütçe 
Komisyonu Başkanının da basın toplantısında 
5 milyar civarında tasarrufta bulunulduğuna 

I ait beyanları vardı. 
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Bu kadar tasarruflu bir bütçeden sonra, ye
niden vergi getirme zarureti neden doğmuş
tur? Bu zarureti lütfedip açıklamalarını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

ı(Devamla) — Sayın Başkanım, bu meselede ga
zetelerdeki beyanata dayanarak bana sual so
rulduğu zaman hakikaten hep müşkül vaziyet
te kalıyorum. Gazetelerdeki beyanatla değil de, 
benim Bütçe Karma Komisyonundaki beyana
tım ile, huzurunuzda yaptığım açıklamalara 
dayanılarak sual sorulursa tabiî bu müşkül va
ziyete ben de düşmem. Maruzatım bu kadar 
efendim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Tekzip me
seleyi hallederdi. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım tekzip edip et
memek Bakanın takdirine aittir. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, sayın 
Bakan izahat verdi; sorularınıza da samimiyet-. 
le cevap verilmektedir. Niçin soru dışı işlemler 
oluyor? Çok istirham ederim efendim. 

Saym Gıyasettin Karaca, buyurun efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, yeni vergi reform kanunları geti
rilmektedir. Bu reform kanunlarının tatbikatı 
da muhakkak ki, yeni elemanların elinde deği
şik ölçülerde olacaktır. Devlet veyahut ta Hü
kümet ile mükellef arasındaki ihtilâflar daha 
değişik yönlerde bulunacaktır. Bu sebeple 
şimdi mevcut bulunan vergi komisyonlarıyle 
vergi temyiz komisyonlarının, bu yeni reform 
kanunları muvacehesinde mükelleflerle kendi 
aralarında çıkacak ihtilâfların, daha esaslı ve 
daha âdil ölçüler içerisinde, bir ihtisas mahke
mesi tarafından halledilmek üzere vergi mah
kemelerinin kurulması acaba düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Vergi mahkemeleri kurulması 
düşünülüyor mu sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Evet efendim, kanunumuz da ha
zırlanmak üzeredir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landırılmıştır. Saym Bakandan da rica edece
ğim, kısa kısa; evet, hayır gibi cevaplar veri
lirse daha çabuk yürüteceğiz işi. 

Sayın Doğan buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, 

sayın Bakandan yazılı sorumdan başka bir de 
sözlü sorum var. 

işletme vergisi kapsamının genişletilmesin
den mütevellit yakında tuzdan, gazdan, kefen
lik bezden, hattâ köylünün kurbanlık koyunun
dan vergi alınacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hal böyle iken; doğumdan, hastalık ve ölüm
den, hatta evlenmeden de bir vergi alınması 
düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Saym Doğan çok rica edece
ğim, bunlar Meclislere sevk edilmiş bulunan 
kanunlardır. Yürürlüğe girmiş bir konu değil
dir; komisyonlarımız bunları tetkik edecekler, 
Genel Kurullarımıza gelecek, C. (Senatosuna 
gidecek, ondan sonra kanuniyet kesbedecek. 
Olmamış bir şeyi, gazete havadisini.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bütçe ile alâkalı 
saym Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, hiç alâkası 
yok. Soru değildir. Ben ikaz ediyorum sayın 
milletvekillerini. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Gelir bakımın
dan ilgili, o bakımdan soruyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika saym Doğan. Mu
tasavver, gelecek kanunlara müteveccih sual 
sorulmasın; bir icraattır, saym Bakanın gelir
ler bütçesi üzerinde görüşmesi var. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bendeniz izin verin bunlara ce
vap vereyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Niye vereceğiz efendim? Ol
mayan şey, daha yok ki, Meclise gelecek efen
dim. Çok rica ederim sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Böyle değil. Bu gazetede okun
muş bir şey; böyle değil. 

BAŞKAN — Müzahir olun siz de Başkanlı
ğa. 

iSaym Kemal Güven?.. Yok. 
Sayın Süleyman Çağlar, buyurun. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — iSaym 
Başkan, iktisadî Devlet Teşekkülleri personel 
kanunu üzerinde bir hazırlık var mıdır? Varsa 
ne zaman bitirilerek Meclislere sevk edilecek
tir? Açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun saym Bakan, 
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MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Devlet Personel Dairesi ve alâ
kalı Bakan bunun üzerinde çalışıyor efendim; 
bendeniz takibetmedim, şu anda cevap veremi-
yeceğim; fakat sayın Kitaplı'dan sorulursa 
zannediyorum ki, cevap vereceklerdir veya ben 
öğrenir arz ederim. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
Sayın Topaloğlu. 
TURGUT TOPALOĞLU (istanbul) — (Sa

yın Başkan, sayın Bakandan 2 sorum olacak
tır. 1327 sayılı Kanunla Devlet memurlarının 
intibakları 1970 malî yılında yapılmış olması
na rağmen, o yıla ait 9 aylık maaş farkları 1971 
malî yılında ödenmediğine göre ve 1972 malî 
yılında ödeneceğine mütedair bir işaret de ol
madığına göre bu mevzuda sayın Bakan ne dü
şünüyorlar? 

ikinci sualim... 
BAŞKAN — Buna cevap versinler, bir da

kika müsaade edin efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ EROİN 
(Devamla) — Efendim bu, Eemekli Kanunu 
ile emeklilere ödenecek parayla beraber 6 -6,5 
milyar portesinde bir şeydir. Çok üzgünüz, ıbu 
sene bütçeye hiç bir şey koyamadığımız için. 
Bendeniz Mecliste arz etmiştim, en çok 4 yıl 
zarfında bunu ödeyeceğiz; fakat ne tarzda öde
yeceğimizi bilmiyorum. Bu bir suiniyetten ve
ya hüsnüniyetten değil, sadece parasızlıktan
dır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun efendim. 
TURGUT TOPALOĞLU (istanbul) — 2 

nci sualim şudur : 
Birçok ilim adamları yeni vergiler yerine 

mevcutların yayılmasını teklif etmektedirler. 
Bu bakımdan, acaba sayın Bakan bu hususta 
ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yeni ver
gilerden ziyade mevcutların yayılması hakkın
da. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, tabiî biz de bu
nu düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Biz 
de bunu düşünüyoruz dediniz efendim, tamam. 
(Gülüşmeler) Çok özür dilerim efendim, daha 
çok soru var da onun için efendim. Takdir 

edersiniz bir bütçe müzakeresi kadar soru tev
cih ediyorsunuz. 

Buyurun sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan bir sorum var. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 

maddesine göre yollukların fazla olmaması ne
deniyle arazi tazminatı verilmektedir. Şimdiye 
kadarki, uygulamada, arazi (tazminatlarından 
vergi kesilmediği halde 26 . 11 . 1971 tarihin
de Gelirler' Genel Müdürlüğünce vergi kesile
ceğine dair teşkilâtlara tamim yapılmıştır. Mez
kûr kanuna göre vergi kesilemiyeceğine göre, 
acaba sayın Bakanın son görüşleri, yani kanu
na rağmen görüşleri değişik midir? Yani, Ge
lirler Genel Müdürlüğünün görüşünde mi, yok
sa kanunun görüşünde mi? Onu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, tetkik etme
dim, bilmiyorum; tetkik edip cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan tetkik edip cevap 
verecekler efendim. 

Efendim yazılı olarak sunulmuş bazı soru
lar var; onları okuyacağım sayın Bakan; lüt
federseniz şimdi cevap verirsiniz, arzu buyu
rursanız bilâhara yazılı olarak cevap verebilir
siniz. 

Kars Milletvekili sayın Musa Doğan yazılı 
olarak Başkanlığa verdiği sorusunda şunu so
ruyorlar : 

«1. — Vergi tahsil müessesesinde yeni bir 
sisitem ve mevcutta bir ıslahat düşünülmekte 
midir?» 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) —Evet efendim. 

BAŞKAN — Düşünülmekte olduğunu ifade 
ettiler sayın Bakan; 1 nci sorunuz cevaplandı
rılmıştır. 

«2. — Devlet dairelerinde miktarı milyar
lara varan lüks döşeme ve demirbaş alımlarını 
3 - 4 sene kısıtlamayı düşünürler mi?» 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet; sorunuz cevaplandırıl
mıştır. 

:Sayın Hüsamettin Başer, tarafından veril
miş soru önergesi vardır; bir sorudur, okuyo
rum. , 
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«Mükellefler üzerinde tahsil edilemeyen 
6,5 milyar liranın tahsili için mükelleflere bir 
yıllık müddet tayini, takside bağlanıp bu müd
det içinde ödeyenlerden ceza alınmaması ve 
paranın tahsilinin temini için ne gibi tedbir dü
şünülmektedir?» 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim bu bakaya durumuna 
göre değişir; borçlusuna göre değişir. Bu hu
susta herhangi bir tedbiri şu anda mevkii tat
bike koymak arzusunda değiliz. Böyle bir şey 
yaptığımız zaman vergi verenler ve vermeyen
ler oluyor; bunu şahıs şahıs, her mükellefin 
vaziyetine göre Gelirler Genel Müdürlüğü tet
kik ederek karara bağlıyor, iki seneye kadar 
tecil, taksitlendirme yetkimiz var, bunu kulla
nıyoruz. 

'BAŞKAN — Mardin Milletvekili sayın Şev
ki Altındağ tarafından bir soru sorulmuştur; 
okutuyorum. 

«Halen Mardin ilinin Ömerli, Mazıdağı, Si-
lopi ve Savur ilçelerinde ihtiyaca kâfi hükümet 
konakları yoktur. Bu sebeplerden dolayı Devlet 
memurları küçük, dağınık ve gayri muntazam 
binalarda vazife görmektedirler. Bu ilçelerin 
hükümet konaklarına kavuşturulması için ya
pılan müracaatlarda «Devlet Planlama Daire
sine teklif yapmışız,» cevabiyle karşılaşıyoruz. 
Acaba 3 yıldan beri Devlet Planlamadan cevap 
gelmemiş midir? Cevap gelmişse ve hele Mar
din ili, bir hudut bölgesi olması nedeniyle dik
kate alınmalı ve bu ilçelerde hükümet konak
ları yapılmalıdır. Bu işi Maliye Bakanlığı 1972 
Programına almış mıdır? Bakanlığın bu husus
taki çalışmaları ve görüşü nedir?» diyorlar. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeyim, 
bir bilgim yok şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak ce
vap verecekler. Sorular birmiştir efendim. 

Teşekkür ederiz sayın Bakan. (Alkışlar) 

Madde ve bölümlere geçilmesi ıhususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/İ) CARİ HAECAMALAE 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel Giderleri 884 389 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim Giderleri 89 372 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 158 490 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 2 267 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabu] edilmiştir. 

16.000 Çeşitli Giderler 18 829 363 
BAŞKAN — Kaoul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt 
Alımları ve Onarımları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara Katılma Payları 
ve sermaye teşkilleri 2 992 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 11 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

33.000 İktisadi Trasferler 2 068 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî Trasferler 7 052 715 338 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul e dilmiştir. 
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BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı bütçesinin A/3 «Sermaye 

Teşkili ve Transfer Harcamaları» kesiminin 
İkrazlar ve Avanslar başlığı altındaki 34.542 
nci maddesinin unvanı maddî hata dolayısıyle 
yanlış yazılmıştır. Aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Cihat Bilgehan 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Madde metni : 
Madde 34.542; Etibank'm iştiraki Karadeniz 

Bakır.işletmeleri A. Ş.'ne ikraz Maliye Bakanlı
ğınca teklif edilen esaslar dahilinde ödenecek
tir. 

BAŞKAN — Metinde «Etibank'm iştiraki 
bulunan Demircilik ve Alüminyum tesisleri 
için» deyimi konmuştur. Eunun bu şekilde tas
hihi taleibedilmektodir. Komisyon Başkanı ta
rafından verilmiştir, komisyon katılıyor. Hükü
met?... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Takririn, 
lira kısmiyle hiç- alâkası yoktur, metinle alâka
lıdır, kabulü, ademi kabulü hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

34.000 nci bölümü metinde yapılan tadil şekli 
ile ve okunan miktarla oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Bosyal Transferler 1362 380 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 6110 445 848 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1972 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 1 
nci maddesi ile bu maddeye ilişik Bakanlıklar 
ve Bakanlıklara bağlı genel müdürlük ve üni

versiteler bütçeleri üzerindeki harcama bölüm
lerinin müzakeresi bitmiş bulunmaktadır. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz okunan 
bölüm ve maddeleriyle birlikte oylarınıza arz-
ediyorum. Kabul buyuranlar.... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
B) Gelir bütçesi : 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (49 612 
079 042) lirası normal kaynaklardan, (700 
000 001) lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere (50 312 079 043) lira tahmin edilmiştir. 

(' - GELİR BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Gelir Bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz. 
Bu Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adı

na söz almış bulunan sayın milletvekillerinin 
isimlerini arz ediyorum : 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Neca
ti Çakıroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına sayın Gıyasettin Karaca, Millî Güven Par
tisi Grubu adına Sayın Hasan Tosyalı, Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Şevket Doğan. 

(Şahısları adına : Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, 
Sayın Enver Akova, sayın Hasan Tosyalı, sayın 
Hüseyin Abbas, sayın Şemsettin Sönmez, sayın 
Hüseyin Balan, sayın Mehmet Türkmenoğlu. 

İlk söz Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
Necati Çakır oğlun'da, buyurun. («Yok» sesleri) 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Ya
rın başlayalım sayın Başkan, sözcülerimiz yok. 

'BAŞKAN — Efendim, biraz ilerlememiz ge
rekiyor. Çünkü çıkması gereken 2 kanun var. 
Yarınki müzakerelerde onların gündeme girme
si bahis konusudur. O bakımdan müsaade eder
seniz 1 - 2 grup sözcüsü konuşur, hiç olmazsa 
biraz mesafe almış oluruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Gıyasettin Karaca?... Yok... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Grup 
sözcüleri yok sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup sözcülerinin Genel Kurul
da bulunmadikları görülmüştür. 

Çalışma süremizin bitimine her ne kadar ya
rım saat varsa da grup sözcülerinin bulunma
ması hasebiyle 28 Şubat Pazartesi saat 09,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi Kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 1/12) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 11) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

X 2. — Eçe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/18) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

X 3. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarür. : 14 . 2 .1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma K omisyönu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı: 485; Cumhuri-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1972) 

X 6. — iktisadi ve Tacari ilimler Akademile
ri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1972) 

X 7. — Karayolları Genel MüdtuAüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 .1972) 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2.1972) 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 11, — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa-

(Devamı arkada) 
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rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet 'Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet (Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Hay ısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 12. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonun raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/598; Cumhuriyet Se
natosu 1/55) (Millet Meclisi S. Sayısı : 498; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi :24 . 2 .1972) 

X 13. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/602; Cumhuriyet Se
natosu 1/56) (Millet Meclisi S. Sayısı : 499; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 67) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 2 . 1972) 

X 14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri i (Millet Mecsili 1/599; 
Cumhuriyet Senatosu 1/54) (Millet Meclisi S. 
iSayısı : 500; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
66) (Dağıtma tarihi : 24 .2 .1972) 

X 15. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet (Senatosu ve Bütçe Kar
ma -Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/608; Cumhuriyet Senatosu 1/57) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 501; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 65) ((Dağıtma tarihi : 
24 . 2 . 1972) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kaimim tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri ((Millet Meclisi 1/558; Cumhu
riyet (Senatosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
479; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 15) Da
ğıtma tarihi : 14. 2 . 1972) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ce Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) .(Millet Meclisi S. «Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi :14 . 2 . 1972) 

X 18. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) ı(Millet Meclisi S. Eayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. SSayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 .2 .1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNOELİLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Büteç Karma Komisyonu raporu '(Millet 
Meclisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi 'S. 'Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi -.14 . 2 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A-İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

- . . y - >m< : < , . . • 



Dönem : 3 / I T f 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 / / 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/556; C. Senatosu : 1/14) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 13) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 186 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 1 . 1972 gün ve 1/556 -178 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cuırihuriyet İSenatosu Gtenel (Kurulunun 6 . [î . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kaibul 

olunan Beden 'Terbiyesi Gtenel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not 

Açık oy neticesi : İİ25 

Kaibul : 125 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1972 
Esas No. : 1/556, C. S. 1/14 

No. : 161 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cıımlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kaibul 
olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe - Karma Ko
misyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzîere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karina Komisyonu Başkanı 

BaMsesk* Mile,tvıeMM 
Cihat Bilgehan 

*>•« 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ; 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanıinuna ek kanun 
tasarısı ve M. Eğitim ve Plân Komisyonları raporları (1/599) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1972 

Kanunlar re Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 -1290/639 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 24 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «6990 sayılı Atatürk Üniversitesi (kuruluş Kanununa 
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Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Diş Hekimliği Fakültesi 

I - Atatürk Üniversitesinde bir Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasını zorlayan sebepler : 
a) Yurdumuzun diş hekimine olan ihtiyacı, 
b) Doğu Anadolu'da çalışacak sayıda diş hekiminin temini, 
e) Bölge diş sağlığı problemlerinin çözümü, 
d) Serbest diş hekimlerinin ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yapmadığı koruyucu diş he

kimliğini kurmak, 
e) Bu bölgede olmıyan maksillo - fasiyal cerrahi, protez ve ortodonti kısımlarını bölgede ku

rarak, çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle İstanbul ve Ankara gibi büyük merkezlere gideıniyen hasta
ların tedavilerini bölge içinde sağlamak, 

f) Çevredeki diş hekimlerinin meslekî gelişmelerini günün şartlarına göre devam ettirecek bir 
mezuniyet sonrası eğitim imkânını temin etmek. 

Yukarda izahlarımızı açıklıyalım : 
a) Yurdumuzda diş hekimleri, tıp doktorları ve diğer sağlık personeli sayı bakımından yeter

siz olduğu gibi yurt düzeninde dengesiz dağıldığından sağlık hizmetleri beklenildiği şekilde ge^ 
jiişememektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yurdumuzda bir 
diş hekimine 7 bin nüfus düştüğü görülmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde 50 000 kişiye bir diş 
hekimi şeklindedir. Halbuki dünya standartlarında bu rakam her 8 000 kişiye bir diş hekimi şek
lindedir. Bir diş hekimine 7 000 nüfus düşecek şekilde hesaplansa bile 1980 yılında ülkemizin diş 
hekimi açığı 1 828 olacaktır. Bu açığı mevcut diş hekimliği fakültelerimize daha çok öğrenci al
makla karşılıyabilir miyiz? Bunun için, mevcut olan diş hekimliği fakültelerine fazla sayıda öğr 
rene i almak üzere fakültelerin tesislerini genişletmek ilk akla gelen çözüm yoludur, tik nazarda 

494 



cazip görünen bu çözüm yolu uzun yıllardan beri denenmiş ama verimsiz ve başarısız görüldüğün
den birçok yerlerde terk edilmiştir. Diş hekimliği eğitimi "teorik derslerden çok, pratiğe ve sanata 
dayandığından bol tatbikat ve lâboratuvara ihtiyaç gösterir. Bu bakımdan fakültelere fazla öğ
renci alınması kaliteyi düşürmektedir. Bugüne kadar Devlet tarafından yeter sayıda diş hekim
liği fakülteleri açılmadığından, ihtiyaçların özel sektör tarafından acılan yüksek diş hekimliği 
okulları tarafından karşılanması yoluna gidilmiştir. Çoğunluğunun standardı düşük olan bu okul
lar son günlerde Anayasa Mahkemesinin karariyle Anayasaya aykırı bulunduğundan Devlet diş 
hekimliği fakültelerinin kısa zamanda faaliyete geçmesi zorunlu hale gelmiştir. 

b) Bölge diş sağlığı problemlerinin çözümü : 
Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulacak olan diş hekimliği fakültesi yalnız bölgenin diş 

hekimi ihtiyacım karşılamakla kalmayıp bölge kalkınmasına da yardımcı olacaktır. 
Coğrafi bölge, içtimai yaşantı ve ekonomik durum ile hastalıklar arasında çok yakın bir mü

nasebet olduğu eskiden beri bilinmektedir. Meselâ yapılan tetkiklerde bölge sularında flor bulun
mayışı ve diş bakımının bilinmemesi yüzünden bölge halkında normalin çok üstünde diş çürüğü 
meydana gelmektedir. Mevcut diş hekimi sayısı az olduğundan dişlerin tedavisi cihetine gidileme
mekte ve tedavisi mümkün işler ehliyetsiz kişiler tarafından çekilmekte, daha sonra uygunsuz pro
tezler yapılarak protez tümörlerinin ve epulasların bölgede çok sayıda görülmesine yol açmakta
dır. 

Yine bölge halkı hayvancılıkla meşgul olduğundan sıklıkla, travmatik çene fraktörlerine tesa
düf edilmektedir. O halde kurulacak diş hekimliği fakültesi bölge hastalıkları ile daha yakından 
alâkadar olacaktır1. 

c) Doğuda çalışacak diş hekimlerini temin : 
Mahrumiyet bölgesi olarak kabul edilen Doğu Anadolu bölgesinde yüksek tahsil mensupları va

zife almakta çok zaman çekimser kalmaktadırlar. Erzurum'da, kurulacak diş hekimliği fakültesinin 
öğrencilerinin büyük bir kısmı bölgenin çocukları olacağından mezuniyetlerini mütaakıp bu bölge
de daha kolaylıkla vazife kabul edeceklerdir. Bu son hususun Atatürk Üniversitesi Ziraat, Tıp. 
Edebiyat fakülteleri mezunları yönünden tahakkuk ettiği görülmüştür. 1956 yılından beri sosya
li ze olan Doğu Anadolu'nun sağlık hizmetlerine yeter sayıda hekim ve diş hekimi temin edilebil
mesinin yollarından biri de bu bölgede diş hekimliği fakültesi açmaktır. 

d) Serbest diş hekimlerinin ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yapamayacağı koruyucu diş he
kimliği yanında maksillo fasiyal cerrahi ve protezi ve ortodonti (çene ortopedisi) servislerinin 
temini : Bölgemizde süt dişlerinin çok erken çekilmesi nedeniyle fazla sayıda çene anomalilerine 
paslanmaktadır. Diş hekimleri, uzun ve hesaplı bir detedavi olduğu için çoğunlukla bu tedaviden 
kaçınmaktadırlar. Kurulacak diş hekimliği fakültesi bu mevzuya eğilecek ve klinik kuracaktır. 

e) Gevre hekimlerinin ilmî seviyelerinin geliştirilmesi : 
Kurulacak diş hekimliği fakültesi bölgeye çekeceği öğretim üyesi ve kuracağı kütüphanesi ile 

Doğu Anadolu'da halen vazife görmekte olan meslektaşlarına durmadan ilerliyen diş hekimliği da
lında yenilikleri zamanında haber verecek olanla'in ilmî seviyelerinin daima yüksek kalmasını sağ-
lıyaeaktır. 

f) İstanbul ve Ankara'ya hasta akımını önlemek. 
Bölgede çene cerrahisi ve ortodonti mütehassısı olmadığından bu gibi hastalar, Ankara ve İs

tanbul'a gönderilmektedir. Bunların birçoğu sosyo - ekonomik durumlarının yetersizliğinden bu
ralara gidemedikleri için ortodontik tedavileri yapılamamakta, ağızları çarpık kalmakta ve iyi 
bir şekilde beslenmedikleri gibi sık sık sindirim sistemi şikayetleriyle hastanelere başvurmakta
dırlar. Ayrıca birçok çene kırığı vakaları tedavi edilemediğinden şahsın sakat kalmasına yol açıl
maktadır. Oysaki faaliyete geçecek diş hekimliği fakültesi bu ihtiyaçları giderecektir. 
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II - Böyle bir fakültenin Atatürk Üniversitesinde kurulmasını kolaylaştıran sebepler : 
a) Rektörlük teşkilâtı ve Üniversitenin organları organizasyonu kurulmuş Ibulunduğundan 

Diş Hekimliği Fakültesi kısa bir zamanda faaliyete .geçebilecektir. Nitekim Üniversite Yönetim Ku
rulunun 49!36 sayılı Kanunun 2 'maddesine dayanarak aldığı karar Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan tasdik tedilmiş ve Diş Hekimliği Fakültesi kuruluşu resmen yürürlüğe 'girmiştir. 

•b) Mevcut Atatürk Üniversitesi Fakültesinin klinik öncesi hocalarından Diş Hekimliği Fa
kültesinin derslerinin öğretiminde faydalanma imkânı vardır. 

e) Mevcut Temel Bilimler Yüksek Okulun da, birinci sınıfın F. K. B. dersleri okutulaibile-
c ektir. 

d)l (Diş Hekimliği Fakültesinde okutulacak dem iki tgrup halinde toplanmış olup :bunlar : 
I. - Meslekî Dereler : 
I. — Protez. 2. — Cerrahi defeekt protezleri (maksilo, fasial protıez) 3. — Maddeler Bilgisi. 

4. — Konservatif diş tedavisi (Pedodonti, paratoloji). '5. — Diş Ağız ve Çene hastalıkları ve 
Cerrahisi. 6. — Ortodonti. 7. — Dişihekimliği - Rentgenoloji. 8. — Meslek Teknolojisi. 9. — Anes-
tezioloji (Dental). 

II. - Diğer dersler : 
1. — Fizik. 2. —• Kimya. 3. — Botanik. 4. — Zooloji. 5. — Matematik, '6. — Morfoloji (Genel 

anatomi.) 7. — Genel histoloji (Genel embioloji). 8. — Yabancı .dil. 9. — Fizyoloji. 10. — Biokim-
ya. 14. — Patoloji. 12. — Mikrobiyoloji ve Salıgınlar Bilgisi. 13. — Farmakoloji. 14. — Koruyu
cu Hekimlik ve Diş Sağlığı. 15. — te Hastalıkları. 16. — Kulak - Burun - Boğaz. 17. — Psikiyatri 
Psikoloji. 18. — Dermatoloji. 19. — Nöroloji. 20. — Radyoloji. 21. — Adlî Tıp. 22. — Tıp Tarihi 
ve Deontoloji •(Dişihekimliği Deontolojisi ile birlikte) 2 3 . — Devrim Tarihi. 24. — Göz hastalıkla
rı. 

Temel Bilimler <ve Yabancı Diller Yüksek Okulu : 

Atatürk Üniversitesine 'bağlı «Temel Bilimler ve Yalbancı Diller Yüksek Okulu» kurulması 
kesin ıbir ihtiyacın ifadesidir. 

üniversitenin Fakültelerine giriş ıkapısı bu okuldan »geçmektedir, öğrencilere bir yabancı di
li; 

Kendi alanlarında. yazılan eserlıerden, verilen ders ve konferanslardan yararlanabilecekleri öl
çüde öğretmek, 

öğrencilere kendi alanlarında 'başarı sağlıyabilmelieri için gerekli bilgi ve :becerileri kazandır
mak, 

öğrencilerin igenel kültürünü geliştirmek, 
Amaciyle fakültelerdeki özel derişlerine yönelmeden önce Temel Bilimler alanındaki yeterli 

bilgiyi alması zorunlu bugün için bütün dünyada kaibul edilen ıbir (gerçektir. Bu •'bakımdan Üni
versitenin gelişme programında gözönikıde bulundurulunca yılda 2500 - 3000 öğrencinin bu 
okulda öğrenim yapması (gerekmektedir. 

Bu öğrenim yanında bütün fakültelerin öğretim üye ve yardımcılarının da dil bilgilerini ar
tı rımak amacını da izlemektedir. 

Bu suretle Fen ve Edeibiyat Fakültelerinin külfetini azaltarak ibu fakültelerdeki lisans öğre
timini .kolaylaştıracak ve hızlandıracak, her fakültede halen yapılmakta olan 'gelişigüzel ya
bancı dil öğretiminin bir imerkezde toplanıp bir düzene bağlanmasını sağlamış olacaktır. 

Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulunun diğer önemli ibir görevi de Devlet Plânla
ma Dairesinin öngördüğü orta öğretime öğretmen yetiştirmek yani lisans öğretimi yapmaktır. Bu 
suretle Türkiye'mizde, özellikle Doğu Anadolu da yokluğu en çok duyulan Fen Bilgileri (Mate
matik, Fizik, Kimya, Bioloji v.s.) ve yabancı dil öğretmeni yetiştirecektir. 
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Okula, lisansın ilk sınıflarının öğretimi için her bir dalında yılda ihtiyaca ve okulun öğre
tim kapasitesine ıgöre 50 - 100 arasında öğrenci de olacağından üniversitenin bütün fakülteleri 
dâhil eri fazla öğrenciyi eğitime tabi tutan, en yoğu<n öğretim yapan müessesesi haline gelmek zo-
runluğu fviardlr. 

Bütün bu (görevleri lâyıkiyle yerene 'getirilebilmenin yeterli 'bir kadro ile sağlanacağı ve dolayı-
siyle kalkınmamızda bir sorun teşkil eden bölgemize kalkınmada çok önemli bir rolü olan toplu
mum aydım ve eğitilmiş kesimini kaydıracağı gibi, Doğuda öğrenci yoğunluğunu da artıracağı bir 
gerçektir. 

Tıp Fakültesi 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1966 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir. O yıl ve ertesi yıl
lardan. itibaren verilen asistan kadrosu ve hemşire, teknisyen, hizmetli 'gibi yardımcı personel kad
roları bir hadden sonra ısSaibit kalmıştır. Halbuki, yapılan çalışmalarla yalnız Erzurum ili ve ilçe
lerine değil, ayrıca 7 Doğu iline ve ibu illere bağlı ilçe ve köylerin halkına hizmet zorunda bulun
duğu, her yönüyle sağlık Ihizmetl erini ulaştınmak alımcını taşıdığı ıgeçmiş yılların hâdiseleri ile 
daJha iyice anlaşılmıştır. 

Halen mevcut kadrolarla eğitim ve öğretim yapmak, araştırmalarda bulunmak ve çeşitli kol-
lariyle halk sağdık hizmetlerini yürütmek mümkün olmamaktadır. Kaldı ki, igeçmiş yıllardaki çalış
maları hem karitite, hem de kalite bakımından bu çalışmaların ölçüsünü değiştirmek mecburiyeti 
karşısıında bulumıMuğuımı hissettirımektıedir. 

Gerek temel bilimler, gerekse çeşitli lâiboratuvarlar ve klinikler, iş hacmi, kaliteli hizmet amacı 
ve meciburiyeti itibariyle ıbugünkünden çok daha fazla asistan, teknik asistan, teknisyen, hemşi
re memur ve hizmetli gibi personele kesin ihtiyaç bulunduğu tgereeğini ortaya koymaktadır. 

Tıp Fakültesinin üç anatgörevi vardır"? Bunlar: 
1. Eğitim ve öğretim yapmak, 
2.. (Araştırma yapmak, 
3. Kamu görevi yapmak, 
Bunlardan 'biz sadece kamu 'görevini igenel olarak ele alacağız. 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum'da ilk çalışmalarına Erzurum Numune Hastane

sinde başlamış ve halen devam etmektedir. 
Erzurum Numune Hastanesi fakülte çalışmalarına Bakanlıkla yaptığı bir protokolle açılmış

tır. 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 19-66 yılında im

zaladığı protokol gereğince : 
1. Erzurum Numune Hastanesi Tıp Fakültesinin istifadesine terk edilmiştir. 
2. Hastane kamu hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatına uygun olarak fa

külte hekinulerinıce yüratüleeektir. 
8. Hastanenin idaresi yani başhekimlik fakülte 'dekanının teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığının onayı ile fakülte men'sulbu bir hekim tarafından yürütülecektir. 
4. Hastanenin hekim ve bâzı teknik personeli fakültece, yardımcı sağlık personeli Bakanlıkça 

temin edilecektir. 
5. Hastane (giderleri fakülte mensubu personelin özlük hakları hariç Bakanlıkça karşılana

caktır. Bu protokol sonraki yıllarda yeni ilâvelerle tekrar ele alınmış ancak hastane ile ilgili 
maddelerinde 'bir değişiklik yapılmamıştır. 

Fakülte 1966 yılında muhtelif dallardan 33 kişi ile hizmete başlamış ve 1971 yılıma kadar 
hekim sayısında iartış kaydedilmiştir. Halen hastalhanede 200 ü aşkın hekim ile 42 internlik döne
minde öğrenci hizımet etmektedir. 

Hastahane 600 yatak kadrolu olup, fiilî yatak sayısı 1969 yılına kadar 375, 1969 yılı başında 
ilâve edilen 125 yatakla 500 olmuştur. 
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Hastane faaliyetleri : 

Poliklinik Yıllar Sayı 

1)965 
1)906 
1907 
1968 
11969 
11970 

T'T 000 
94 000 

ıaı ooo 
407 000 
im ooo 
21/9 000 

rakamlarına ulaşmıştır. 

Hastane, poliklinik, hasta Ibakunı ve tedavisi ve diğer h a s t a e (hizmetleri ile bölge ihtiyaçlarına 
cevap »verme ealbasındadır. Bir Mukayesesi için Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinin hizmetlerini 
allıyoruz. 

Adkara Tıp Fakültesi 1966 yıilındaki rakamlarla, Erzurum Tıp Fakültesi 1.970 yılındaki ra
kamla ifade edilmiştir. 

Yata'k • Poliklinik .Yatanhasta Dr. veöğ. Ü. Ameliyat Lâlbor. 
sayısı sayısı sayım sayısı sayısı sayısı 

Ankara Tıp Fak. I .'31)6 106 902 115 848 412 '5 643 140 210 
A. Ü. Tıp Fak. 5O0 2119 507 14 '286 250 5 405 388 170 

Hastanede 1 yııMa Ibir yatakta "ortalama 29 kişi yatırılmıştır. Bir .hastanın hastanede kalış gün 
sayısı 12 dir. İm durum âeil hastane sınırına yakındır. (1 - 10 'gün) (SHıort Time Hospital) 

Hastanede ölümler : 
1968 570 
11(969 5ö5 
1970 707 dir. 

1970 yılında kalba ölüm oranı % 20 gilbi yükseik bir rakam göstermektedir. Ancak Ihastaneye 
girdikten 48 saat srâra ilenlerin sayıısı alınmak .g-eMrir. Hastaneye yatıtıktan 48 saat sonra ölen
lerin sayısı 324 dür. Bu durumda kalba ölüm oranı % 4.'6 dır. Beynelmilel normlar imindedir 
(% '3-4.) 

1:970 yılında 'oleinlerden olopsi yapılanlar- sayısı '77 dir. Otopsi ,hnzı % »8,!5 dir. Eğitim ve öğretim 
ıhas'tanelerinin otopsi sayısı kaliteyi ifade eden önemlli Ibir lölıejü'ttür. Ancak Ibölge'-iin öıtf âdet ve 
gelenekleri (gerekli sayıda otopsiyi önleyici önemli 'bir faktördür. Bu oranın en az % ''25 olmasıı ge
rekir. Yata.k işıgal «ram ise % 104 (tür. Bu va'Zİyet t e 'hasita yatağı sayışım 500 değil, '5(20 civarında 
düşünmek igereikir. Bu da ilâıve yaftak, şezlong v. s. ile sağlanmaktadır. 

Hastanenin lböligese'1 niteliği : 
Polikliniklere Ibaşvurmada, Er-zurum ili ve diğer illeri .karşılaştırmakla ortaya 'konaibilir. 

Daihiliye 1970 poliklinik sayıları 

Erzurum Ağrı Kars öümlüşane Yan Erzincan Artvin Muş Diğer iller 

24 !31!3 2 1310 2 718 2 '763 1 070 ,2 600 2 '600 2 000 1 060 
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E r z u r u m d ış ından igelenler h a s t a sayısı '17 '327 dir. ıll o larak 'lio kasa , E r z u r u m ibölıgcsi içine 
a l ındığ ına göre '5 'OOO ikisi şehir içimden g-el'nıeikte ve d iğer U'9 000 kişi kaza la r ve köylerden ıgel-
meJktedir. 'Toplanı yıl l ık 'l'ö 000 'kişi şehir d ı ş ından gedmekte ive şehir sadece dâhiMıyenin poliMiniği 
dolayıısiyle tu r i zm yön/üuden is t i fadeler sağlaımatk tadır . K ü t ü n poliklinikleri ayrı şeki lde düşünür-
ısek yan i % 20 şehir d iğer ler i şehir cluşı olursa 1(90 '000 kişi 'şehir dışlından 'gelincikte ve şehirde 
o r t a l ama i3 ıgûin IkalmaMadır. HHıçIbir haisttanın t ek gelmediği ve yan ında '2 ıkiışi Ibulunduğuna 'göre 
yılda, h a s t a n e d!olayı<siyıî>e '5'00 OOO kişi Ibu şehirde 3 ıgüıı otel, lokanta ive idiğer t icar i faaliyetlere 
ıkatJkıda Ibıılunmaiktadır. Her kişi or ta lama '100 Tl. sı sarf etse 50 milyon 'Tl. sı has tane yüzüaden 
şehire gelir tıemım edilmektedir . 

Yapılan (hizmetlerin malî porteleri : 
Yatak Fiyat artışları 

Yıl G-enel Ifoütlçe Tl. Döner S. Tl. sayısı [(tahmini) •G-ereklilMitçe 

19108 
1909 
,11970 
11971 

:2 519 300 
ı2 501 İ0OO 
B 19127 1500 
12 Söll' 000 

1 484 !5t7'3 
•l '027 3814 
2 17:8 382 

.375 
,375 
500 
500 

% 
% 
% 
% 

110 
10 
20 
40 4 250 0 

'Bu ödenekler in dlöner sermaye ve genel ibütıçe toplamı ile y a t a k (başına d'üşen giderler şöyledir : 

Genel'bütçe ve döner sermaye : 

Yıl 

1908 
19109 
19170 

Tl . su olarak 

4 003 870 
4 1112:8 '9(84 

" :5 İi05 $82 

Yatak 
hasma Tl. 

,10 1500 
10 >5O0 
10 000 

Yatak 
sayısı, 

,3175 
:375 
500 

Falknltenln 'çalışmalarının ,gereikti:rdiği araç. ve gereç 'ihtiyacının Ibüyük Ibir 'kısmı üniversite im
kânları ite ıkarşilanmaktadır. 

Hastanede halen '5 OOO 000 'Tl. ılık üniversite araicları hizmettedir. 19171 yılının ıfiıyat artışlarını 
.karşılıyalbilnıek için talelbedilen paralar 'fasılara göre şöyledir : 

Tl. 

115.3111 
115.9112 
15.51113 
İI5J51J5 
1I5J5K6 
:i'5,öl!T 
'15.319 

Devlet 
Döner 

Büro ıgid erleri 
Ulaştırma 
Taşıt 
Giyim kuşam , 
[Malzeme 
Yiyecek 
Diğer alım 

(bütçesi 
sermaye 

a- '250 OOÖ 
30 OOO 
20 OOO' 
40 000 

'I '230 000 
1 5O0 000 

40 OOO' 

4 1,30 000 
2 000 000 

Toplam 0 İSO 000 
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Rapor hizmetleri : 
Yıllara göre sağlık 'kurulu raporları : 

Yıllar 

196)6 

ımr 
mm 
1*9109 
1970 

Sılhihı 
rapoı 

kurııll 
sayısı 

1 336 
4 063 
« 003' 
7 018 
7 186 

Memur raporları, 'tek tabip raporları ve değerleri : 
Rapor sayısı 

3 8H6 
3 906 
4 016 
4 750 
4 9)81 

Rapor sayısı 

1 201 
1 302 
1 395 
1 817 
2 '3613 

1970 yılıuda toplam rapor sayısı !14 5219 dur. 
Rapor hizmetleri, bilhassa kural raporları 'hastaneyi alabildiğine yüklemektedir. Rapor iş günü

ne 55 rapor düşmektedir. 'Kural raporlarının çok oluşu bölgede tam .'teşekküllü bastanc olmayı
şımdan ileri -gelmektedir. 

IBina ve yerleşme durumu : 
Halen hastane yatak kısmı ve 'gündüz 'hastanesi olarak kullanılan binalar yetersizdir. Polifcli-

nikl'erde «alışıma saatleri çok bozuktur. Hasta k'oğuşüarı 'daralmış ve 'hususi kısımlar (Hastaneye 
ö'.ıemli gelir getirirler) azaltılmak mecburiyetinde kalınmıştır. Hekim odaları 've 'bilhassa rnütefhas-
sıs oda'lari; çalışma ve basta muayenesi için kifayetsizdir. Halen bastanemizde 4 - 5 mütebassıs 
hekim ve hattâ birçok öğretim üyesi aynı odada çalışımaktadırlar. Bütün (bunlara ilâve olarak Tıp 
Fakültesi öğrencileri kolej ve sağlık dkııilu öğrencilerinin eğitiminim yapıldığı ıhastane artık küçük 
gelmekte ve ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. 

Hizmetlerin artışı için şartlar devamlı şekilde zorlanmaktadır. Ve halen hizmetlerin geiıdşletil-
mesi için bina, iaraç ve gereç imkânları vardır. Bu olanakların başında yeni yapılmış binalar gel
mektedir. Bu ibinalar tamamlanınca, yatak sayılarına uygun olarak ödeneklerde de artış olursa 
hizmetler 1 000 yatak ıcivarına çıkabilir. 

Şu bir hakikattir ki, bugün Erzurum Numune Hastanesi normalin 'dışında bir ıhizmıet yürüt
mektedir. Hastanenin yatak işgal gümi 12 dir. Rakam ancak âcil hastaneler veya Devlet hastane
lerinin rakamlarıma yakındır. Öğretim ve eğitim hastanelerinin yatak işgallieri '25 gün 'civarında
dır. Fakat fakülte çevrenin hasta bakım yükünü omuzlarına almaya mecbur bırakılmıştır. Temen
ni edilir ki, bu çabalara uygun destek sağlansın. 

Yıllar 

19166 
1967 
.19168 
ımd 
1970 

Adlî raporlar : 
Yıllar 

,19166 
• 1967 

ıms 
1970 
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Konunun ibir diğer yönü de Erzurum şehrinin, dışındaki sağlık kuruluşlarının faal duruma 'ge
tirilmesidir. Eğer üniümıüzdeiki yıllarda çevre hastane -ve bilhassa sağlıik ocakları gereği gibi çakş-
tırılamazsa, Erzurum'a ne kadar yataklı tedavi kurumları açılırsa açılsın sıkotıdaıı kurtulmak 
mümkün olmıyacaktır. 

Yukarda açılklanan seibeplere istinaden, Atatük Üniversitesine (bağlı olarak İslâ'ıni İlimler Fa
kültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile ^emel Bilimler ve Yalbaneı Diller Yüksek Okulu açıl masını 
gerçekleştirmek ve.'l'ö'Oö yılında açılmış .'bulunan Tıp fakültesiningelişimini sağlamak üzere 'bu 
kanun tasarısı haızırlannııştır. 

MADDK GEKEKÇELERİ 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesinin geliş ne projesi Bakanlığımız, Devlet Plânlauna Teş< 
kilâtı ve Üniversite yetkilileri arasında yapılanı ımüşterek çalışmalar sonucunda teslbiıt edilmiş 
bulunmaktadır. İBıı (gelişme projesinde, Diş Hekimliği Faikülıtıeısi ile Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulunun kurulması da öngörülmüş bulunmaktadır. Bu iinülâihaıza ile bu Fakül
tenin ve yüksek okulun ikuruluşjlaırına ait kanunî formaliteler ikmal edilmiş bulunımalktadır. 

Madde 2. — Bu yükselk lolkul ve fakültenin kuruluşlarını tamaınıUy.aibitmeısi, ihtiyat: duyulan 
elemanları tamiki cdeibiıllmesi ive 1971 - 1972 öğrelim yılında 'öğretilme Ibaşlıyabilmcsi için ve ku-
rulımıış ibukınan Tıp Fakültesinin gelişmesini temin bakımından Asistan ihtiyacım karşılamak 
üzere bu kadrolara ihtiyaç. duyııllmaktadır. 

Madde o ve 4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

MilK Eğitim Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
MUM Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/599 4 . 2 . 1972 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız- tarafından Komisyonuıni'Uza. tevdi bııyrulan 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa elk kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetikik ve müza
kere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki, müzakereler neti e esinde tasarı ıo kumlu Ikanşılanaralk maddelerin 
tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının ikinci mıaddeısinde aikredilen (1) sayılı cetvelde aşağıda izah edeceğimiz gerekçe
lerle bâzı değişikliklerün yapılması uygun görülmüştür. 

(1) sayılı cetvelin Diş Hekimliği Fakültesi başlığı altında ıgösterilen 20 adet asistan kadHo
şunun ilende yeteri kadar löğretim üyesi yetiştiril meşine imlkân Ihazniaimak üzere her derecede be
şer adat asistan kadrosunun atftırılarak miktarın 35 adede ynikselitilım-esi, 

(1) Isayılı cetvelin Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yükiseik Okulu başlığı altında gösterilen 
kadrolarda, Millî Eğitim 'Bakanlığı ve Üniversite temsilcisinin Ibeyanına güre, Üniversitede yeteri 
kadar profesıör kadrimi (bulunduğundan, doçent kadroları artırıldığı takdirde iöğreltim görevlile
rinin bu kadrolara tâyin edilebilecekleri, bunun için ayrıca öğretim ıgörevlisi kadrotsuaıa ühtiyaç, 
olmadığı anlaşılmış ve (1) sayılı cetvelin bu (kısmında değişiklikler yapılması, 

'Millet Meclisi (S. Bayisi : 494) 
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(1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi başlığı altında, Üniversite temsilcisinin beyanına göre, 200 
:yatalfch. doğuım hastanesi ile 400 yataklı ıgöğüs hastanesi, tasarının hazırlanimasıından. sonra hiz
mete igiraMIir hale ıgelımiş olması gerelkçesiyle asistan ikadroıLarmın artınlimıalsı, Eofmisyonıımıızca 
^ararlaıgfanJmıiştır. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Önıoelik ve ivedilikle ^görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna ıgönderilmelk üzere Yüksek 

IJaşkanlığa sunulur. 
(Başkan (Sözcü Eskişehir 
fetiambul Uşak O. Oğuz 

Prof. Dr. M. Yardımcı F. TJğrasızoğlu 
Gaziantep Koeelli Ordu 
M. Kılıç S. Yahşi F. Güleıj 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

MMeft MecUsi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/599 
Karar No. : 125 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tettüsâtfci hususu komisyonumuza havale buyurulan «6990 sayıilı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Eanunuma ek kanun tasarısı» ve iönhavalesi uyarınca Millî Eğitim Kojmi&yıooıunuin tasarısı 
üzerinıe düzenlediği rapor, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcileriyle Fakülte Dekanının 
»da haızi!r .bulundukları ibirleşimde /görüşüldü; 

Tasan, iAitatürk Üniversitesinde Ibir Diş Hekimliği Fakültesi ile bir Temel ıBilimler ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulunun açılmasını ve 1966 Nisan ayında hizmete 'girmiş «lan Tıp Fakültesi için 
ilâve iöğnetim üye kadrosu verilmesini öngörmektedir. 

Kuruiliması öraıgörülen ünitelerden Diş Hekimliği Fakültesinin yurdumuza, özellikle kurulacağı 
bölgeye sağlıyacağı yararlar özetlendiğinde, bu Fakültenin kuralması sonucu; 

Yurduıaulzda sayı bakımından yetersiz olan Diş Bekimi aMiyacımn kısmen olsun ıgiderileceği, 
^örmeğin, haiLen 7 bin nüfusa ıbir diş hekimi düştüğü, özellikle bu oranın Doğu - Anadolu bölge
sinde 50 bm. kişiye çiktığı, hallbulki dünya standartlarında bu rakamın 3 bin İkisi 'olduğu görül-
mekttedir. 

Bu Fakülteye alınacak öğrencilerden büyük ıbir ıkısımı bölgenin çocukları olacaklarımdan, do-
layısîylle mezuniyetlerini ımütaakip bir bölgede daiha kolaylıkla vazife ikabul edeceklerinden 
Doğu - Anadolu bölgesinin bir ölçüde Diş Hekimi ihtiyacı karşılanmış olacak ve iböfljgenin sosyal 
yaşantısı, eboaıomik durumu nedeniyle diş bakım ve tedavisine verilmesi gerekli önem yerine ge
tirilmiş ötLacaiktır. 

Aynıca, (kurulacak Fakülte, çevre hekimlerinin illmî seviyelerinin geliştirilmesine yardımcı 
olacak, ağız ve diş ıhastalılklanndan ötürü çevre halkının büyük şehirlere 'gitme külfeti de zail 
-olacaMır'. 

Taşanının, îloıruilmasmı öngördüğü ikinci ünite ise (Temel ıBilimler ve yabancı Diller Yükseik 
ofculu) dur. 

Diyarbakır 
|B. Eğilli 

İmzada bulunamadı 
Kize 

H. Basri Albayrak 

17 . 2 . 1972 
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«İlmin milliyeti yoktur» igöriişü, yabancı dil öğreniminin önemini [belirtmeye kâfidir. 
Fakültelere ığiriş (sınavlarında olsun, hayata atıldıktan sonra olsun, kişinin karşılaştığı cıt 

güç prolblem, yabancı dil konusu olmaktadır. Özellikle Doğu - Analdolu bölgesindeki orta dere
celi oikullarıimızda öğretmen yetersizliği nedeniyle gençlerimizin ileri öğrenimlerinde eofc güç. du
rumla ria. karşılaştıkları bir vakıadır. 

T alsan bu iki ünitenin (kuruluşu yanında, halen hizmette bulunan 'Tıp 'Faikültesi öğretim üye 
sayısının da bir (miktar tezyidini öngörmektedir. 

Bağlı (gerekleesimde itafsilen arz edilen hususlar muvacehesinde, tasarıyı (tüm oılarak kabule 
şayan mıütalâa eden toolmiayonuımuz taısanya bağlı, kuruluşların öğretim kadroları ile ilgili '(1) sa
yılı celtvelıde, yakın 'geleceğin ihtiyaçları da dikkate almanak ve her defasında kanun çıkartmak 
zorunluğu muvacehesinde Diş Hekimliği faikültesi Ikıslmında Asistan sayılarına .(£>) er ilâve etmelk. 

Teımcl [Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu kısmında, Üniversitede yeteri kadar pro
fesör bulunduğu, dıolayısııyile. Doıçenft ikaıdrolarmı artırmak ve öğretim görevlilerini ıbu kadrolara, 
aitaımanm yerimde olacağı ıgörüşüyle 'tioplaım (19) (öğrettim ıgörevlisi) kadrosunu çıkarmak ve ye
rine 6 neı dereceden 9 aıdet (Doçent Ikaıdnolsu ikame etimelk, mevcut 5 nci dereceden 4 aıdet Doeenıt 
kadrosunu da 8'e iblâğ etimelk, /hailen hizmeMe bulunan ve tasarıya bağlı cetvelde iısıtenilen toplam 
(90) aıdet ımuıhtclif dereceden asistan fkaldrolarma '(40) adet ilâve yapmak; suretiyle değiştiriışe talbi 
tütaın Millî Eğitim Komisyonu raporunu görüşmelere esas almış, 

Tasarının 1, 3 ve 4 nıcü maddelerini tasarıdaki şekilleriyle aynen, (1) sayılı cetvelin merbudol-
dıığu 2 inci madldelsi ise Millî 'Eğitim Komisyonunca yaıpılan değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle ıgöriişüllmelk ve Genel Kurulun •tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Ankara 

H. Balan 

îzmir 
K. Önder 

Manisa 
H. Okçu 

E. 
İmzada 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Diyarbakır 

iS. Savcı 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde» 
N. Kodamanoğlu 

Amasya 
Y. Acar 

Erzurum 
B. Cinisli 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. 

S 
Sivas Trabzon 
Kangal E. 
bulunamadı 

Dikmen 

Müderrisoğlu 
Bize 

Z. Köseoğlu 

Amasya 
S. Aygün 

Giresun 
M. E. Tungutalp 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

M. Erten 
İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bay ar 

ZonıguldaJk 
K. Nedimoğlu 
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Hükümetin teklifi 

6990 sayılı Atatürk "Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

•MADDE 1. — 4986 sayılı 
Üniversiteler Kanunumun 2 nei 
maddesi gereğince Atatürk Üni
versitesinde, Dişçilik Fakültesi 
ve Temel [Bilimler ve Yaibancı 
Diller Yüksek Okulu kurulmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kamına 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazı
lı kadrolar 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. — 'Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

24 . 1 . 1972 

Barbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/ . Karaöz 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Adalet Balkanı 
S. Bilge 

Millî Savunma Balkanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

1 Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

i 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nei maddesi aynen kabul edil
mişti)'. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi Kanununa 
bağlı (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen ka!bul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarınım. 4 
neü maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

6990''sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 4. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci ma'ddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarmın 4 
ncü maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

Dışişleri Balkanı 
H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Sağ. ve ıSos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

TTlaştııtrna Bakanı 
R. Danışman 

Çalışma Balkanı 
A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tekmo. Bakanı 
M. Erez 

Enerji ve Taibiî Kay. Bakanı 
N. Devres 

Turizm ve 'Tanıtma Bakanı 
E. Y. Ahçal 

İmar ve İskân Bakanı 
•S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı 
N. 'Sönmez 

Orman Bakanı 
•S. înal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçüh 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

D. (Görevin, çeşidi 

Diş Hetakttüği Fakültesi 
B) Öğretim yardımcıları 

8 Uzman 1 
10 » 2 
7 Asistan 5 
8 »' 5 
9 » 10 
8 Ofcujttman 1 
9 » 1 

10 » 2 
Tente! ıBdüımiler ive Yaibaaıcı Diller 

Yütofe Okulu 
Aj Öğretim üyeleri 

4 Doçent 2 

Ayhık' 

700 
500 
800 
700 
600 
700 
600 
500 

1 250 

D. 

' 5 

4 
•5 

6 
7 
8 
9 
8 
9 

7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Doçerit 

Sayı 

4 

B) Öğretim yardımcıları 

Öğrettim 

» 
Uzmıan 

» 
» 

Asıiöfcan 
» 

Asisıtan 
» 
» 
» 

görevlisi 
» 
» 

Tıp Fakültesi 

2 
8 
9 
1 

10 
6 
5 
5 

15 
15 
25 
05 

Aylık 

1 100 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
700 
600 

800 
700 
600 
500 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirip cetveli 

(1) «SAYILI CETVEL 

Diş Hekimliği Fakültesi 
B) Öğretim yardımcıları 

8 Uzman 1 
10 » 2 
7 Asistan 10 
8 » 10 
9 » 15 
8 Olku|tim;an 1 
9 » 1 

10 » 2 
Tem]©]) Bümler vle Yıalbamcı Diller 

Yütasek Okulu 
A) Öğretim üyeleri 

4 Doçent 2 

700 
500 
800 
700 
600 
700 
600 
500 

1 250 
9 

10 

Doçent 
» 

Uzman 
» 
» 

Asıilsıtan 

7 Asistan 

Öğretim üye yardımcıları 

Tıp Fakültesi 

1 
10 

6 
5 
5 

20 
20 
40 
50 

1 100 
950 

800 
700 
600 
700 
600 

800 
700 
600 
500 

Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı cetvel 

CETVEL 

»Millî Eğitim, Eotmjiısyonunun (1) sayılı cetveli 
aynen fealbui edilmiştir. 

•> *« -< 
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Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 
ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı ve M. Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları (1 /590) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 71 -1289/378 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 13 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı 
Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu 5 Mart 1971 tarihinde yapmış olduğu oturumda aldığı 5 
sayılı karar ile Çukurova Tıp Fakültesinin, Çukurova Üniversitesi teşekkül edinceye kadar Ata
türk Üniversitesinin gözetim ve denetimi altında açılmasını kabul etmiş ve bu husus, Başbakan
lık Devlet Plânlama Müsteşarlığının 16 Mart 1971 tarih ve SPD : 2.5.6.8.1 -17 - 3412 sayılı mütalâa
larına istinaden Millî Eğitim Bakanlığının 18 Mart 1971 'tarih ve 022/7503 sayılı yazısı ile onan
mıştır. 

Bu fakülte, eğitimini kendi yerleşik kadroları ile yürütecektir. 
Rotasyon yolu ile eğitim, Devlete büyük malî güçlükler yükliyebildiği gibi öğretim üyesi ye

tişmesini de engellemektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca Çukurova bölgesi, Adana - Hatay - îçel illerinden ibarettir. Bu 

bölgenin nüfus sayısı 2 297 898 dir. Bu rakam gerek Ankara ve gerekse İstanbul il nüfus sayısına 
takriben eşittir. 

Bu nedenle aynı şartlara haiz bu bölgede bir tıp fakültesinin açılması lüzumlu görülmüştür. 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince açılan Çukurova Tıp Fakültesinin, ilk sını

fının zaman kazanmak maksadiyle Atatürk Üniversitesinde öğretime açılması Üniversite Yönetim 
Kurulunca kabul edilmiş ve 1971 - 1972 ders yılı başında 65 öğrenci kaydına karar verilmiştir. 
ikinci ve daha ileri sınıflar 1972 - 1973 ders yılından itibaren öğrenimlerini Adana'da yapacaklar
dır. 

Fakültenin kadrolarının tertibinde şu iki husus göz önüne alınmıştır : 
1. Kadroların gerekçesine esas teşkil eden birinci husus fakültenin bünyesini teşkil eden bö

lümleridir. Bunlar dört kısımdan ibarettir. 

I - Dekanlık : 
Bu bölüm, idare, öğrenci faaliyetleri genel hizmetler ve post - doktoral hizmetlerden ibarettir. 
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İt - Merkezî Temel Bilim - Temel Tıp Bilimleri : 

Bu bölüm; Botanik, Fizik, Kimya, Zooloji, Genetik, Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyokim
ya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, İmmünoloji - Viroloji, Genel Patoloji, Dermatopatoloji, Nöropatolo-
ji, Onkoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, F'iizyopatoloji ve Mikoloji kısımları için Mültidisiplin lâbora-
tuvarları ve dersanelerle, tı'bbî istatistik, Türkçe ve yabancı diller dersaııelei'i, Tı'bbî İllüstrasyon 
Serviîsi, Tecrübi 'hayvan bakım ünitesi, Hayvan Ameliyathanesi, Radyo - İzotop lâboratuvarları, 
Teknik Atelye ve Elektron - Mikroskop kısımlarından teşekkül etmiştir. 

III - Merkezi Araştırma Hastanesi : 
Bu bölüm; İdare ve polikliniklerle, Genel Dahiliye, Göğüs, Metaibolizma, G eriatrik, Mesleki Has

talıklar, Hematoloji, İntaniye, Kardiyoloji, Gastro - Enteroloji, Entokrinoloji, Nefroloji, 
Nöroloji,, Psikiatri, Dermatoloji, Dermato - Mikoloji, Allerji, Fizik Tedavi, Rehabili
tasyon, Hidroloji, Halk Sağlığı, Genel Pediatri, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Kardiyo
lojisi, Çocuk Endokrinolojisi,, Çocuk Böbrek vo Metabolizması, Çocuk İntaniyesi, Çocuk Psiki-
atrisi, Prematüre ve yeni doğan çocuk bakımı, Çocuk Rehabilitasyonu, Çocuk Allerjisi, İlk Yardım 
Ünitesi, Genci Cerrahi, Nöro - Şürüji, Çene Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, 
Çocuk Cerrahisi, Batın Cerrahisi, Plâstik Cerrahi, Ortopedi, Travmatoloji, Ürolojii, Kulak - Burun -
Boğaz, Odiyoloji, Anesteziyoloji, Jinekoloji, Obstetrik, Stolojı, Göz, Glokom, Ortiptifc, Retina, Tıp 
Tarihi, Radyoloji, Radyoterapi, Klinifco - Patoloj'iik Lâboratuvarlar, Eczane, Kan Bankası, Elektro -
Kardiyoloji, Merkezi Steril.iza.syon, Morg - Otopsi, Mutfak ve Çamaşırhane •servisleri, Diyet, Ta
mir Atölyesi, Otopark Garajı, Asistan, Hemşire ve Müstahdem daireleri, konferans salonları ve 
kapıcı kulübesinden ibarettir. 

IV - Çevre Tatbikat Hastaneleri : 
Bu ünite; Radyoloji; ve Klinifco - Patoloji lâboratuvarlannı ihtiva eden tanı teşekküllü numune 

hastaneleri niteliğindedir. 
Bu hastanelerin amacı 5 tir : 
a)' Çukurova bölgesinin nüfus kesafetinin fazla olduğu yerlerdeki Sağlık Vekâleti hastanelerini 

kullanarak bu Vekâletle işbirliği yapmak, 

ıb) Öğrettim üye ve yardımcıl'arının Merkezî Hastanede yoğunlaşmasını önlemek, 
c) Talebelere geniş tatbikat sahaları bulmak, 
d) Çevreden gelen hasta akımını durdurmak, 
e)' Halkın ayağına öğretim üyelerini götürmek. 
2. Kadroların gerekçesine esas teşkil eden ikinci husus ise gerek öğretim üye ve yardımcıları 

kadroları ve gerekse Merkezî Hastane ve Çevre Hastanelerindeki yatak adedinin Çukurova böl-
geslih.in beş yıllık nüfus plânına orantılı olarak tutulmasıdır : 

Bölgenin her 1 500 kişilik nüfusuna bir yatak, yirmi yatağa hir öğretim üyesi ve sekiz yatağa 
bir öğretim üye yardımcısı (Asistan) kadrosu teshit edilmiştir. . 

Merkezî Temel Bilim. - Temel Tıp Bilimleri ve Çevre Klin'ilk'o - Patoloji lâboratuvarlarına alına
cak öğretim üye kadrosu her on talebeye bir, öğretim üye yardımcısı ise her sekiz talebeye bir ola
rak tesibit edilmiştir. 

Açılış halinde, aşırı kadro kullanılmasını önlemek için Merkezî Araştırma Hastanesi ve Merkezi 
KEnjik - Patoloji Lâboratuvarı dallarına sadece birer sorumlu 'öğretim üye kadrosu istenmekle 
yetilıilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi teşekkül edinceye kadar, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Çukurova 
Tıp Fakültesinin açılmasını gerçekleştirmek mafcsadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. İSayısı : 496) 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1, 2. — Çukurova Tıp FakültesMn tam kapasite ile çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan 
kadrolara ait (1) ve (2) sayılı cetveller tanzim edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Fakülte ek hastanelerini, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak 'bölgenin beş 
yıllık nüfus plânına göre bu bölgedeki il ve ilçelerde açar. Halkın ayağına sağlık hizmetlerini gö
türür, öğretim üye ve yardımcı kadrolarım da bu esas dâhilinde istihdam eder. 

Madde 4. — Bu Fakülte, Sağlık Vekâletinin de öngördüğü entörnlük eğitimini uygulııyarak, 
yurda noksansız bir pratisiyon hekim yetiştirme amacını güder. Entörnlüğünü tamamlamıyan tale
beye «Serbest hekimlik yapabilir.» diploma ve sertifikasının verilmesini öngörmez. 

Madde 5, 6. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

'Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 19 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/590 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa . 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Atatürk Üniversitesi kuruluşu hak
kındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı, Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlıkları temsilcileri ile Adana Tıp Fakültesi Dekanının iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki yapılan müzakereler neticesinde tasarı Komisyonumuzca olumlu 
karşılanarak maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin ikinci satırındaki (olarak) kelimesinden sonra (Adana ili dâhilin
de) ibaresinin konularak cümlenin devamı uygun görülmüştür. 

Tasarının 2 nci maddesindeki cetveller, 1971 malî yılı bitmesi nedeniyle 1971 yılında kullanıla-
mıyaeak olan (2) sayılı cetvel ile (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca Maliye ve Millî Eğitim temsil
cilerinin iştirakiyle birleştirilip bir kadro cetveli halinde düzenlenip ve maddede de bir fıkra ha
linde ifade edilmiştir. 

Ayrıca bu kanunla verilen bu kadroların Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesince kullanılmaması 
için (Bu kadrolar münhasıran Çukurova'Tıp Fakültesi tarafından kullanılır.) fıkrası eklenmiş ve 
2 nci madde bu değişikliklerden sonra aşağıdaki şekilde tedvin edilmiştir. 

«Madde 2. — Atatürk Üniversitesine bağlı Çukurova Tıp Fakültesi aylıklı kadroları bağlı cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar 1972 malî yıl başından itibaren geçerlidir. 
Bu kadrolar münhasıran, Çukurova Tıp Fakültesi tarafından kullanılır. 
Tasarının 3 ncü maddesi bugünkü şartlara ve gelecekteki gelişmelere göre ihtiyaca cevap ver

mek için yeni şekliyle aşağıdaki şekilde tedvin edilmiştir. 
«Madde 3. — Çukurova Tıp Fakültesinin merkezi araştırma hastanesi ile Çukurova bölgesin

deki çevre uygulama hastanelerindeki yeterli yatak sayısı ve öğretim üye ve yardımcıları kadro
su, nüfus sayımına orantılı olarak düzenlenir.» 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

u rapor için Başkan 
Trabzon 

M. Arslantürk 
Bursa 

I. öktem 
İmzada bulunamadı. 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Bu rapor için Sözcü 
Balıkesir 

M. Yılmaz 
Çorum 

K. Demirer 

Ordu 
F. Güley 

Kâtip 
Çankırı 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 
B. Eğilli 

imzada bulunamadı. 
Rize 

H. B. Albayrak 
imzada bulunamadı. 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

Gaziantep 
M. Kılıç 

imzada bulunamadı. 
Yozgat 

C. Sungur 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas -No. : 1/590 
Karar No. : 123 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

17 . 2 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 
6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı) ve önhavalesi uyarınca 
Millî Eğitim Komisyonunca tasarı üzerine düzenlenen rapor, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları 
temsilcilerinin de hazır bulundukları birleşimde görüşüldü; 

Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun 5 Mart 1971 tarihinde yapmış olduğu oturumda al
dığı 5 sayılı karar ile Çukurova Tıp Fakültesinin, Çukurova Üniversitesi teşekkül edinceye kadar 
Atatürk Üniversitesinin gözetim ve denetimi altında açılmasını kabul etmiş ve bu husus, Başba
kanlık Devlet Plânlama Müsteşarlığının müspet mütalâalarına istinaden Millî Eğitim Bakanlığın
ca da onanmıştır. 

Bu fakülte eğitimini kendi yerleşik kadroları ile yürütecektir. 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince açılan Çukurova Tıp Fakültesinin, ilk sınıfı

nın zaman kazanmak maksadiyle Atatürk Üniversitesinde öğretime açılması üniversite Yönetim 
Kurulunca kabul edilmiş ve 1971 - 1972 ders yılıbaşmda 65 öğrenci kaydına karar verilmiştir. 
ikinci ve daha ileri sınıflar 1972 - 1973 ders yılından itibaren öğrenimlerini Adana'da yapacaklar
dır. Fakültenin bünyesi üç üniteden meydana gelmiştir. 

Bunlar : 
1. Merkezî temel bilim ve temel tıp bilimleri, 
2. Merkezî araştırma hastanesi, 
3. Çevre tatbikat hastaneleridir. 
Çevre tatbikat hastanelerinin başlıca amacı ise Çukurova bölgesinin nüfus kesafetinin fazla ol

duğu yerlerdeki Sağlık Bakanlığı hastanelerini kullanarak bu bakanlıkla işbirliği yapmak, 
öğretim üye ve yardımcılarının merkezî hastanede yoğunlaşmasını önlemek, 
öğrencilere geniş tatbikat sahaları bulmak, 
Çevreden gelen hasta akımını durdurmak ve 
Halkın ayağına öğretim üyelerini götürmektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Kadroların gerekçesine esas teşkil eden ikinci husus ise gerek öğretim üye ve yardımcıları kad

roları ve gerekse merkezî hastane ve çevre hastaneelrindeki yatak adedinin Çukurova bölgesinin 
beş yıllık nüfus plânına orantılı olarak kurulmasıdır. 

Kurulması mukarrer Çukurova Üniversitesinin bir nüvesi olarak çevresine bilim ve sosyal alan
da yararlı katkılarda bulunacak olan ve kuruluş nedenleri tasarıya bağlı gerekçede tafsilen arz 
ve izah olunan «Çukurova Tıp Fakültesi» kuruluş kanun tasarısını yerinde ve kabule şayan mü
talâa eden Komisyonumuz, maddelerin görüşülmesine geçerek, 

1 nci maddeyi, zayıf bir ihtimal ile de olsa gelecekte bir iltibasa meydan vermemek için Millî 
Eğitim Komisyonunca madde metnine «Adana ili dâhilinde» ibaresi konulmak suretiyle yapılan 
değişik şekliyle, 

2 nci maddeyi, maddeye bağlı (1) sayılı cetveldeki kadroları yeniden tanzim ve kısmen de ten
zil etmek, cetvelin son iki sırasını işgal eden kadroları (1) sayılı cetvelden ayırarak yeniden tan
zim edilen (2) sayılı cetvele ithal etmek, 

Tasarıya bağlı (2) sayılı ve (1971 malî yılı zarfında kullanılamaz) meşruhatlı cetveli de ye
niden tanzim ile (L) cetveli şeklinde değiştirerek ve madde metnini de bu değiştirişe muvazi ola
rak yeniden düzenlemek suretiyle, 

3 ncü maddeyi, kanun ıtekniği yönünden kısaltarak maksadı kapsıyacak şekilde yeniden düzen
lemek suretiyle, 

4, 5 ve 6 nci maddeleri ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul etmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Ankara 
H. Balan 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
H. Okçu 

E. 
İmzada 

ttözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Sivas T] 
Kangal E. 

ı bulunamadı 

B. 

S 

t'abzon 
Dikmen 

Amasya 
Y. Acar 

Erzurum 
R. Cinişli 

Konya 
Müderrisoğlu 

Rize 
Z. Köseoğlu 

Amasya 
S. Ay gün 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Hükümetin Teklifi 

Atatürk Üniversitesi Kuruluşu 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanıımınnn 2 nci 
maddesi gereğince Atatürk 
Üniversitesine bağlı olarak Çu
kurova Tıp Fakültesi kurul
muştur. 

Çukurova Üniversitesi bün
yesinde geliştirilmek gayesiyle 
kurulan 'bu fakültenin tesis, 
araç ve kadroları Çukurova 
Üniversitesi kurulduğunda bu 
Üniversiteye intikal eder. 

MADDE 2. — Atatürk Üni
versitesine 'bağlı Çukurova Tıp 
Fakültesi aylıklı kadroları (1) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu Kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvelde yazılı ka'drolar 1971 
malî yılı zarfında kullanıla
maz. 

MADDE 3. — Çukurova 
Tıp Fakültesinin Adana ilinde
ki Merkezî Hastane ve Çuku
rova 'bölgesindeki çevre tatbi
kat 'hastanelerindeki ideal ya
tak adedi ve öğretim üye ve 
yardımcıları kadrosu nüfus sa
yımına orantılı alarak tanzim 
olunur. Şöyleki; Bölgenin 'hor 
1 ö'OO kişilik nüfusuna bir ya
tak, yirmi yatağa bir öğretim 
üyesi ve sekiz yatağa bir öğre
tim, üye yardımcısı (Asistan) 
kadrosu şeklinde tesbit edilir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

Atatürk Üniversitesi Kuruluşu 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Atatürk 
Üniversitesine bağlı olarak 
Adana ili 'daMlinde Çukurova 
Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

'Çukurova Üniversitesi 'bün
yesinde geliştirilmek gayesiyle) 
kurulan bu fakültemin tesis, 
araç ve kadroları Çukurova 
Üniversitesi kurulduğunda bu 
üniversiteye intikal eder. 

MADDE 2. — Atatürk Üni
versitesine 'bağlı Çukurova Tıp 
Fakültesi aylıklı kadroları 'bağ
lı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar 1972 malî yıl 
başından itibaren geçerlidir. 

Bu kaidrolar münhasıran, 
Çukurova Tıp Fakültesi tara
fından kullanılır. 

MADDE 3. — Çukurova Tıp 
Fakültesinin Merkezî Araştır
ma Hastanesi ile Çukurova 'böl
gesindeki çevre uygulama 'has
tanelerindeki yeterli yatak sa
yısı ve 'öğretim üye ve yardım
cıları kadrosu, nüfus sayımına 
orantılı olarak düzenlenir. 

'Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Atatürk Üniversitesi Kuruluşu 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Çukurova 
Tıp Fakültesine ait ilişik (L) 
işaretli ve (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar Ata
türk Üniversitesi Kuruluş Kad
roları 'hakkındaki Q9%0 sayılı 
Kanuna bağlı (L) cetveli ve 
(1) ve (2) sayılı cetvellere (Çu
kurova Tıp Fakültesi) başlığı 
altında eklenmiştir. 

İlişik (L) işaretli cetvelde 
yazılı kadrolar 1972 yılı için
de kullanılamaz. 

MADDE 3. — Çukurova 
Tıp Fakültesi Adana ilinde 
Merkezî Araştırma Hastanesini 
ve Çukurova'mın diğer bölge
lerinde çevre uygulama hasta
nelerini açar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 4. — Çukurova Tıp 
Fakültesinde intönnlük dâhil 
öğretim süresi altı yıldır. İn-
törnlüğünü tamamlamıyan öğ
renciler serbest hekimlik yapa
mazlar. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı talihinde yürürlüğe gi : 

rer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

13 . 1 . 1972 
Başfoaikan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Devlet Balkanı 
/ . öztrdk 

Adalet Balkanı 
S. Bilge 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Balkanı 
F. Kubat 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

.._ 7 _ 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 
5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6, — Tasarının 
6 ncı maddesi 'aynen ka'bul edil
miştir. 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
77. Özalp 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Çalışma Balkanı 
A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tefeno. Bakanı 
M. Erez 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
<İV. Devres 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. Akçal 

İmar ve İskân Balkanı 
J3. Bingöl 

Köy İşleri Balkanı 
N. Sönmez 

Orman Bakanı 
$. İnal 

Gençlik vo Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi A 

Atatürlî Üniversitesi 

Çukurova Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Öğreti?n yardımcıları 

öğretim Görevlisi 
» » 
» »• 

det 

7 
7 
7 

10 
8 
8 
8 

11 

12 
14 
16 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 

D. 

7 
7 
8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

öğretim 
Asistan 

» 
» 
» 

Teknik 
Bilimleri 

» 
» 
» 

Okutmaı 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Dekan 

görevlisi 

Asistan 
Fakültesi 

» 
». 
» 

Dekan Yardımcısı 

(Sağlık 
Mezunu) 

» 
» 
» 

Adet 

18 
25 
25 
25 
65 

10 
10 
12 
12 

3 
2 
2 

10 
4 

13 
1 
1 

Aylık 

800 
800 
700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
210 
210 

(2) SAYILI CETVEL 

Atatürk Üniversitesi 

Çukurova Tıp Fakültesi 

a) öğrettim üyeleri 

Profesör 
;» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

2 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
6 

b) Öğretim Üye Yardımcıları 

Öğretiim Görevlisi 
» » 
» » 
» » 

12 
12 
14 
14 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 

.7 
8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
8 

10 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
6 
7 
8 

Asistan 
» 
» 
» 

Teknik Asistan (Yüksek Okul 
Mezunu) 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

20 
20 
30 
50 

8 
8 

10 
10 
8 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
700 
500 
600 
500 
600 
500 
600 
500 
950 
800 
700 

Millet Meclisi (S. ıSayısı : 495) 
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Millî Eğitİ7?ı Komisyonunun 
tanzim ettiği cetvel 

KADRO CETVELİ 

D. Görevin çeşidi A 

Atatürk Üniversitesi 

Çukurova Tıp 

a) Öğretim 

Profesör 
» 
» 
•» 

» 
Doçent 

Fakültesi 

üyeleri 

» 
» 

o) öğretim yardımcıları 
Öğretim Görevlisi 

» » 
.» » 
» » 

det 

7 
7 
7 

10 
8 
8 
8 

11 

12 
14 
1 6 . 
18 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

7 
8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Asüstan 
» 
» 
» 

Teknik . Asistan (Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Mezunu) 

» » » 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 

"» 
Dekan 

» 
» 

Dekan Yardımcısı 

» 
» 

Adet 

25 
25 
25 
65 

10 
10 
12 
12 
3 
0 

2 
10 
4 

13 
1 
1 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

800 
700 

• 600 
500 
950 
800 
700 
700 

. 600 
500 
210 
210 

Çukurova Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

» 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici 

(1) SAYILI CETVEL 

8 Asistan 

b) öğretim Üye Yardımcıları 
Asistan 25 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 

800 

9 
10 
7 

9 
10 
6 
7 

9 
10 

» 
Teknik Asistan (Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Mezun) 

» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 

25 
30 
30 

2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Çukurova Tıp Fakültesi 
Dekan 1 210 
Dekan Yardımcısı 1 210 

D. Görevin çeşidi Ac 

Çukuı 

a) 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

•ova Tıp Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

let 

3 
3 
3 
6 
3 
4 
2 
2 
7 

b) Öğretim Üye Yardımctlan 
Asistan 20 

(L) CETVELİ 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 

D. 

8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 
» 

Teknik Asistan (Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Mezun) 

» 
» 
» 

Okutman 
• • » 

» 
Uzman 

» 
» 

» » 
» » 
» » 

Adet 

20 
25 
35 

2 
2 
o o 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

ı se^ı 

Millet Meclisi (S. «ayısı : 495) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 502 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
lıakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/610; C. Senatosu : 1/61) 

<Not : C. ISenatosu S. ISayısı : 72) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1/61 337 

24.2 . 1972 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 21 . 2 . 1972 gün ve 190 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca ka'bul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24.2.1972 
tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Acık oy neticesi : 131 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

130 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No: 1/610 C. S. 1/61 

No: 229 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

24 . 2 .1972 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 .1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul 
•edilen «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yükse'k Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cİhat Bilgehan 





Dönem : 3 C A O 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : U U ü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu: 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/617; C. Senatosu : 1/63) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 74) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/63 - 341 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 2 . 1972 gün ve 191 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun> 

tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan meltni, Cumlhuriyelt Senatosu Genel Ku
rulunun 24 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kalbul edilereik, dosya ilişikte-
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açılk oy Neticesi : 135 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

135 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/617 C.S. 1/63 24 . 2 . 1972 
No. : 230 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1972- tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul' 
edilen «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişlkldfc yapılması hakkımda 
kanun tasarısı» ve Büjtçe Karima Koımisyıonu raporu ilişikte gönderilmişjtir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir ıMilleittvefcili 
Cihat Bilgehan 





Bonem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/618; 
C. Senatosu : 1/62) 

(Not : C. Senatosu S. İSayısı : 73) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/62 - 340 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 2 . 1972 gün ve 192 sayılı yazınız : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkımda kanun tasarısının, Bütçe Karıma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
.Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
dümhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 132 

Kabul : 131 
Ret : — 
Oekinser : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/618, C.S. 1/62 
No. : 231 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşimimde aynen kabul 
edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı-» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karim a Komisyonu Başkanı 
Balılkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

504 
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