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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkinci oturanı yapılan bu Birleşimde, 1974 
yıllı Bütçe kanunu tasarısı (1/05; S. Sayısı : 
51) üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

imar ve İskân Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Baıkanlığı ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

ibütç'e'leri kabul edildi. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/81; 

S. ıSayısı : 47) ve, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/82; S. Sa

yısı : 48) Bütçe kanunu tasarılarının da mad

deleri kabul edilerek tümlerinin açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

28 Mayıs 1974 Salı günü saat 10,00'da. top
lanılmak üzere Birleşime saat 21,55'te son ve
rildi. 

Dşkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Basım Hancıoğlu Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 5 . 1974 Pazaate i 

Teklifler 

1. — Salkarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 2 arkadaşının, Devlet Memurlaıınm Disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi (2/212) 
(Adalet Komisyonuna) 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/213) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Yozigat Milletvekili Ömer Lütfi Za
rarsız'm, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kurulluş ve G'ör'evleri hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, birkaç maddesi
nin kaldırılması ve yeni maddeler eklenmesi 
'hakkında kanun teklifi (2/214) (Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarına) 

4. •— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
6 arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanun teklifi. (2/215) (Anayasa ve 
Plan komisyonlarına) 

Sözlü sorular 
5. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül

sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi ('6/125) 

6. — Kocaeli Milletvekili Saıbri. Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memuruye il'işlkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

Yazık soru 
7. — Hakkâri Milletvekili Mikâü İlçin'in, 

Hakkâri'nin Çukurca ilçesine girişin izne bağlı 
olduğuna ilişkin İçişleri Balkanından yazılı so
ru önergesi (7/178) 

»>-••« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Baştavieikiiflii Ahm&t Çaikimiaik 

DİVAN ÜYELERİ :> İdrite Anikan (Sdirt), llhajmli! Çertiin (Yozgat) 

BAŞKAN — Miliet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (1) 

A — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Bütçe görüşmelerime devam 

ediyoruz. Programımız gereğince Orman Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde müzakerelere başlıryo-
<ruz. 

Bu görüşmelerde grupları adına söz alan ar-
kadaşlanımı takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Paritisi Grupu adına Sayın 
Ömer Buyrukçu, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Lütfi Köktaş, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Hasan Değer, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu adıma Sayın Hasan Tos
yalı, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hüse- /| 
yin Özalp. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı oku
yorum. Sayın Yalçın Oğuz, Sayın İbrahim Gök-
tepe, Sayın Müfit Bayraktar, Sayım Hasan Ce-
lâlettin Ezman, Sayın Kemal Ataman, Sayım 
Osman Ayfkul, Sayım Mehdi Keskin, Sayın.: 
Ümat Demir, Sayım Hüseyin Erçelik, Sayım 
Rıza Genıçoğkı, Sayın Yasin Bozkurt ve Sa
yım Adnan Akarca. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Ömer Buyrukçu, buyurum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK- » 
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisim 

(1) 51 S. Sayılı Ba&mayazı 17 . 5 . 1974 ta
rihli 77 nci Birleşim, Tutanağının sonuna ekli
dir. 

sayın üyeleri, Orman Bakanlığiimızın güzide 
elemanları; 

1974 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerimde 
Cumhuriyet Halli Partisinin görüşlerini açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bu komuşmamım başım
da ormancılığımızın bugüne kadar hal yoluma 
konulamamış önemli sorunları üzerinde durmak 
istiyorum. Biz şuna inanıyoruz ki; bu sorumlar 
esastan halledilmedikçe ne halem çok zor şartlar 
içinde bulunan orman köylüsünü bu kötü du
rumdan kurtarmamız mümkündür, ne de mem
leketimiz için hayatî önem taşıyan ormanları
mızı yok Olmaktan kurtarmamız mümkündür. 

Önemli saydığımız bu problemlerim başımda 
evvelâ mülkiyet sorunu gelmektedir. Ne yazık 
ki 3116 sayılı Orman Kanununun neşredildiği 
1937 yılından bu yana, bütün çabaılıanmıza rağ
men bu sorun halledilememiş ve hatta bal yolu
na konulamamıştır. Biz 1744 sayılı Kamumla de
ğişen 6831 sayılı Orman Kamumumun orman 
kadastrosu ile ilgili maddelerimin, hemen tatbi
kata konulması ile bü yolda kısa zamanda bü-. 
yük mesafeler alabileceğimize inanıyoruz. 

Bilhassa Anayasamın 131 nci maddesinde ön
görülen ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kamunla değişik 2 nei maddesine göre 
Anayasanın neşri tarihinden ömee femmen, ilmem 
orman niteliğini kaybetmiş olan sahalarım, or
man hudutları dışarısına çıkarılmasının kısa za-
mamda sağlanması; bilhassa arazi değerinin yük
sek olduğu bölgelerde, hatta birkaç dekarlık 
toprağım bir aileyi geçindarebildiği mıntıkalar
da büyük önem taşımaktadır. 

Tarımsal kalkmana yönünden millî ekono
miye geniş katkıda bulunacak bu verimli saha
lara öncelik verilmesi Bakanlığımızın em önemli 
görevlerinden sayılmalıdır. Gerek orman sımır-
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larının tespiti, gerekse 6831 sayılı Orman Ka
nununun değişik 2 nci maddesi kapsamına gi
ren ve orman sınırlan duşuna çıkarılacak olan 
arazilerin; sıhhatli, süratli ve ekonomik alarak 
belirlenmesi için orman kadastro komisyonları
mın yeterince teşkil, teçhiz ve çalışmalarının kı
sa zamanda sağlanacağına inanıyoruz. 

Hailen Danıştayda bulunan 6831 sayılı Or
man Kanununun değişik 2 nöi maddesinin uygu
lamasına ait tüzük ile, onman kadastro yönet
meliğinin Bakanlar Kurulunca biran önce çılka-
riilıması icabetınektedir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; çok 
önemli gördüğümüz memleketimizin ve orman-
cılığraıızun ikinci önemli problemi orman köylü
lerimizin kalkınıdiirıılmıası ile beraber ormanları-
mızın gözetim ve işletilmesidir. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin 4 neü fık
rası; ormanlar içinde veya hemen yakınında otu-
ıran halikın kalkındırılması ve ormanları koruma 
bakımından, ormanların gözetilmesinde ve işle
tilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini yapma
sını sağlayıcı tedbirler almayı Devlete emıreıtmek-
tedir. 

Hal böyle olmakla beraber bugüne kadar or
man köylüsünün kalkındırılmasına ve bunu sağ
layabilmek için de ormanların gözetilmesinde 
ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yap
masını sağlayamamışrzdır. 

Şimdi Anayasamızın 131 nci maddesinin 4 
noü fıkrasının bu mecburiyetinin gereği nedir? 
Nasıl yerine getirilecektir ve bu yoldan orman 
köylüsü nasıl kaılkındıırılaeaıktır? Bunu izaha ça
lışacağım. 

ıŞuna inanıyorum, ki, orman köylülerimizin 
kalikındırılabilımosi ancak ve ancak ormanlarımız
dan elde edilen her türlü gelirin ve menfaatin 
orman köylerimize hasredilmesi ile mümkündür.* 
Bu köylerimizi başka bir kaynaktan istifade et
tirmemize veya orman köylerimizi kalkındırmak 
için başkaca kaynaklar bulmamıza olanak yok
tur. 

İşte ormanlarımızın işletilmesinde köylü
müz ile işbirliğinin gereği ve sebelbi bu mecbu
riyetten doğmaktadır. Bunun en kolay yolu, 
orman içi ve orman kenarı köylerimizi Ikoopera-
'tifleştirmekten ibarettir. Orman teşıkilâtlarımız-
ca devlet ormanlarından yapılacak kesme, topla
ma, taşıma, gereğinde imar, depolama, bakım, 
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ağaçlama, yol yapma gilbi bilumum .orman işleri 
öncelikle orman köyleri kalkınma kooperatifleri 
veya birlikleri tarafından yapılacak; hatta koo
peratiflerce üretimi yapılan orman emvali ta
lepleri halinde muhammen satış bedeli üzerin
den ;bu kooperatiflere devredilecektir. 

ıBu kooperatifler halen orman sömürü dü
zenini sürdürmekte olan orman tüccarlarının ye
rine ikâme edilmiş olacak ve hu yolla da orman
larımızın tüm gelirleri orman köylüsüne intikal 
ettirilmiş olacaktır. 

Yine hu cümleden olarak orman köylüsünün 
ormancılık faaliyetlerinden en iyi şekilde isti
fade edetbilmesi için, orman teşkilâtımızın çalış
ma program]arının uygulaması ile ilgili yıllık 
iş planları; zaman, mekân ve teknik icaplar 
gıöziönünde bulundurularak kurulacak koopera
tiflerle bunların bağlı (bulundukları biriliklerin 
iş güçleri ve diğer imkânları dikkate alınmak 
suretiyle, idare ile kooperatif veya birlik yet-
'kilileriııiu bir araya gelmesi suretiyle yapacak
ları anlaşmalara göre hazırlanacaktır. 

Ormancılık faaliyetlerinin görülebilmeşinde 
katkısı bulunan bu kooperatiflerin o bölge or
manlarının gözetiminde orman işletmeleri ile 
işbirliği içinde bulunmaları, ormanların korun
masında büyük yarar sağlayacaktır. Gözetim
de, işbirliğinde esaslar her yıl işletmelerle koo
peratifler veya birlikleri arasında iş planı uy
gulamasına ait yapılacak sözleşmelerde belirti
lecektir. 

Orman ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili 
sanayinin, Kalkınma Planına uygun olarak ku
rulmasında, kooperatif veya birliklerine öncelik 
tanınacak ve gerekli teknik yardım, kredi ola
nakları ve' önderlik Devletçe sağlanacaktır. Hat
ta gerektiğinde 'bu tesisler devletle kooperatif
ler veya birlikler arasında teşkil olunacak or
taklıkla r tarafından kurulabilecektir. 

1744 sayılı Kanunla değişik 683,1 sayılı Or
man Kanununun eik 4 neü maddesi gereğince, 
birikmekte olan orman köylerine yardım fonu
nun Orman Köy Kalkınma Kooperatiflerinin bu 
kalbi 1 yatırımlarına ve finansmanına harcan
ması, orman köylüsünün kalkınması için en uy
gun ve etken bir tedbir olacaktır. 

Taşkın ve selleri önlemek amaciyle hazırla
nacak, hızlandırılmış ağaçlandırma programla
rı uygulamalarına süratle başlanacak ve bu ka-
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ıbil yerlerdeki meyvecilik ve zeytinciliğe müsait 
olan sahalardan bu yöre köylerinin faydalanma
ları sağlanacaktır. Orman sınırları içinde bulu
nan delicelik ve menenıgiçliklerin, orman ida
resince ıslahı suretiyle o yerlerdeki köylülerin 
orman köy kooperatifleri aracılığıyle zeytincilik 
ve fıstıkçılık yapmalarına izin verilecektir. 

iSayın arkadaşlarım, orman köylüsünün kal
kınması yönünden, alınmasını öngördüğümüz ve 
'alınacağına inandığımız bu tedbirler yanında, 
orman işçisinin çalışma haklarının korunması 
ve sosyal güvenliğinin sağlanması için gerekli 
yasaların da çılkarılması halinde, orman köylü
sünün insanca yaşama olanaklarına kavuşturu
lacağına ve hem de ormanlarımızın yok olmak
tan kurtarılacağına inanıyoruz. 

iSayın arkadaşlarım, hu konuda (görüşlerimizi 
bu şekilde özetledikten sonra, bu koşulların sağ
lanmasında birinci derecede etken olan perso
nel eğitimi ve yetiştirilmesi hususu üzerinde 
durmak isterim. 

(Bulgun yönetimde bulunan personelimizde ek
seriyetle şu .zihniyet hakimdir: «Biz ormanları 
geliştirmek, genişletmek ve işletmekle mükelle
fiz. Orman içinde yaşayan halkın kalkındırıl
ması, insanca yaşama olanaklarına kavuşturul
ması bizim .görevimiz dahilinde değildir. Or
man idaresi olarak biz her türlü işlerimizi kime 
istersek, kaça istersek istediğimiz şekilde ve di
lediğimiz zamanda gördürelbliriz.» Bugüne ka
dar süregelen ve idaremizde hâkim olan zihni
yet .budur. İşte bu zihniyeti ve davranışı kısa 
zamanda yıkmak medburiye'tindeyiz. Orman halk 
münasebetlerimizin ötedenlberi bozuk olagelme
sinin nedenlerinin başlıcaısı bu noktadan gelmek
tedir. Halkın nerede orman idaresinden bir 
memnuniyetsizliği, şikâyeti varsa bilelim ki, bu
radaki idarecilerimizin halkçı davranışları yok
tur veya zayıftır. Vazifesini tek yönlü olarak 
sürdürm ekt edir. 

(Birkaç '.gün önce, iSayın Bakanımızın ifade 
ettikleri ıgitoi, 1973 yılında orman yangınları 
ıgeçen yıllara nazaran adet itibariyle daha çok, 
tahrip etmiş olduğu saha itibariyle de daha ge
niş olmuştur. Orman yangınları yıllbe yıl azal
ma gösterecek iken çoğalmakta; orman tahriba
tı, orman suçları azalma yerine devamlı ola
rak artış kaydetmektedir. 

Orman köylüsünün ormanlardan elde ede
ceği menfaatin, kanunî mevzuat dahilinde her-
şeyin üstünde tutulması halinde, bu köylünün 
ormanları kendi bahçesiymiş ,gilbi koruyacağı 
ve asla zarar vermeyeceği şüphe götürmez bir 
hakikattir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bunun kısa zamanda yollarının aranıp 
(bulunacağına ve tedbirlerinin alınacağına inanı
yor ve .güveniyoruz. Memleketimizin yüce men
faati de bu noktadadır. 

İSayın arkadaşlarım, ormanlarımızın geniş-
letiılmıesi, ıslahı ve gençleştirilmesini sağlayan 
ağaçlandırma ve erozyon kontrol faaliyetleri
mize ıgeçiyorum. 

(Elde mevcut rakamlara göre memleketimiz
de ormanlarımızın işgal ettiği saha yaklaşık 
olarak, onsekiz küsur milyon hektardır. Bunun 
ancak 4 800 000 hektarı muntazam koru orma
nı 4 500 (000 hektarı bozuk koru ormanı, 2 500 000 
hektarı baltalık, 6 5O0 000 hektarı bozuk bal
talık orman olarak gözükmektedir. Bozuk koru
lar ile bozuk 'baltalıkların ıslahı ancak ağaçlan
dırma çalışmaları İle mümkündür. Bu sahaları 
ağaçlandırmayıp kendi haline bıraktığımız tak
dirde memleketimizin verim gücü yüksek 
11 000 000 hektar genişliğindeki sahasını mem
leket ekonomisine ihemen hemen hiç yararı olma
dan muattal hakle tutuyoruz demektir. 

Bu yıllara kadar yıllık ağaçlandırabildiğimiz 
saha ortalama olarak 20 ilâ 25 000 hektar civa
rında kalmıştır. Şayet bu ağır tempo ile devam 
edersek, umum ağaçlanacak sahamızı ancak bir
kaç asır sonra ta mamlay ab ilecek olmamız ha
kikati karşısında, yıllık ağaçlama sahası mikta
rını bugünkünün en aşağı 4 - 5 misline çıkar
malıyız ki hiç olmazsa yüz sene igibi bir zaman
da bütün orman sahalarımızı memleketimiz için 
verimli bir hale getirmiş olalım. 

iSayın arkadaşlarım, burada bir noktayı dik
katlerinize arz 'etmek isterim. İptidaî hayvancı
lık yapan ve geçiminin bir kılsmını bu yoldan 
temin eden orman köylüsü tarafından ağaçla
ma sahalarının hayvanları için otlak ve mera 
sahası olarak bakılmakta olması, birçok yerler
de ihtilâfların doğmasına sebep olmakta ve 
ağaçlandırma faaliyetlerimizi tehlikeye düşür
mektedir. Ormanlarımızın ıslahı, geliştiriknesi 
ve genişletilmesi için bu engellerin mutlaka hal
ledilmesinde büyük zaruret vardır. Orman köy-
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lüsünün itpidaî hayvancılıktan, modern ağıl hay
vancılığına yöneltilmesi ızıortmJMuğu 'bu yön
den de 'büyük önem taşımaktadır. Orman Ba
kanlığımızın imkânlarının bu .sorunu halletme
ye yeteceğine kaani bulunmaktayız. 

ISayın arlkadaşıları.m, üzerinde durulması ica-
Ibeden önemli saydığımız bir başka sorun da ya
kacak odun tüketimi sorunudur. Memleketimiz
de üretilen odun hammaddesinin % 28'i endüst
ri, % 72'si yakacak odun olarak kullanılmak
tadır. Ormancılıkta ileri diğer memleketlerde 
ilse bu durum tam teminedir. Memleketimizde or
man tahribinin başlıca nedenlerinden birisi de 
budur. Ormanlarıımızın yakacalk odun kapasite-
ısinin üzerinde olan memleket ihtiyacını odun 
yerine ikame edeceğimiz diğer bir yakacak mad
desiyle karşılamalk mecburiyetindeyiz. Odun 
hammaddesinin sanayide Önemi ^gün geçtikçe 
Süratle artmaktadır. Bu kadar kıymetli odan 
bir ürünün yakacak odun olarak kullanılması 
memleketimiz için, geleceğimiz için telhlikeli bir 
durumdur. Bunun kısa zamanda tedbirlerinin 
alınmasında büyük yararlar vardır. 

Bayın Başkan, sayın arkadaşlarım; buraya 
kadar ormancılığımızla ilgili olarak önemli say
dığımız ıprdblemılerimize değindik ve bu prob
lemlerin Orman Bakanlığımızca halledilebile
ceğine inanıyor ve güveniyoruz. Aralarında yir
mi yıl çalışma fırsatı bulmuş olduğum değerli, 
•çalışkan ve fedakâr meslek mensubu arkadaşla
rımın ormancılığımızın ıhalledilmesi icap eden 
(problemlerinin memleket ve millet yararına çö
zümlenmesinde büyük (gayret içinde olacakları
na ve büyüik gayret içinde olduklarına güve
nimiz tamdır. Bu durum, Orman Bakanlığı
mızın büyük bir avantajıdır. Burada orman 
teşkilâtımızın en küçük neferinden en büyük 
âmirine kadar, tümüne, grupumuz adına teşek
kürlerimizi bildirir, kendilerini tebrik eder, Or
man Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve mil
letimiz için hayırlı uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşelkür ederim Sayın Buy
rukçu. 

(Millî 'Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lüt
fü Köktaış, buyurun Sayın KÖktaş. 

M. S. P. GRUPU ADINA LÜTFl KÖKTAŞ 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
İ 974 yılı bütçesi münasebetiyle Millî Selâmet Par
tisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

1937 yılında 3204 sayılı Kanunla kurulan 
Orman Genel Müdürlüğü, 1969 yılında kurulan 
Orman Bakanlığına bağlanmıştır. Benzer yön ve 
karakterleri icabı Orman Bakanlığı bünyesinde, 
Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü ve Onman •• 
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü olmak üzere 
dört genel müdürlük kurulmuştur. Bunlardan, 
Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü tama
men döner sermaye ile, Orman - Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü genel bütçe ile, Orman Genel 
Müdürlüğüne ait hizmetler döner sermaye ve 
katma bütçe ile, Ağaçlandırma ve Erozyonu 
Kontrol Genel Müdürlüğüne ait hizmet
ler henüz teşkilât kanununun 'Çıkmaması nede
niyle Orman Genel Müdürlüğü bütçesi ile çalış
maktadır. 

Devletin ormancılık konusu ile olan sürekli 
ve yeterli ölçüde sistemli ilgisi «Tazminat Fer
manı» ile başlamış ve bu suretle ormancılık hiz
metlerinin takibinde Ticaret Nezaretine bağlı 
olarak bir Orman Müdürlüğü kurulmuş ise do, 
bu kuruluşun hizmetleri gerçek ormancılık dü
zeyimde olamamıştır. Ülkemizin doğal kaynakla 
r ınm başında yer alan ve ekonomik değerler üre 
timi yönünden millî gelire katkısı büyük olan 
•orman varlığımızın ilme, tekniğe, ekonomiye da
yalı ileri bir düzen içinde korunması, sürekliliği
nin sağlanması, nicelik ve nitelik bakımından 
'geliştirilerek verim gücünün artırılması, alanla
rının geliştirilmesi, 'çağımızın gelişen sosyal ve 
ekonomik bünyesinin gereklerine uygun ve yük-
ısek seviyede bir ormancılık politikasının muhte
lif aşamalardan sonra 7 .8 .1969 tarihinde Or
man Bakanlığının kurulması ile mümkün olmuş 
tur. 

Yeryüzünde tabiatı büyük ölçüde temsil eden 
varlıklar arasında şüphesiz en başta geleni or
man ve denizlerdir. Bu iki varlık derinlik ve en-
ginlikleriyle, hareket ve sesleriyle, renk ve parıl
tıları ile, azamet ve vahşilikleriyle insan ruhuna 
derin bir hayranlık ve alâka uyandırmak sure
tiyle tabiat mefhumunu en mükemmel bir şekil
de temsil eddgelmişlerdir. 
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Orman, hisliiiğini ve derinliliğiyle, yalnız gö
nüllere değil, şuurlara da hitabeder. Onda duy-
.gularımızı ve düşüncelerimizi uyandıran ince bir 
büyü vardır. Orman, sinesinde barındırdığı çeşit
li bitkiler, kuşlar, böcekler ve av hayvanları ile 
toprağın üzerinde, içinde görülen ve görülme
yen canlı, cansız varlıkları ile, her saat ve her 
yerde, her mevsim derinliğine ve genişliğine de
ğişen taze renkleri ve sevimli çevresiyle, ilâhî 
musikisi ve esrarlı sükûneti ile insan kalbine son
suz bir hayranlık ve heyecan veren gerçek ve 
muazzam bir âlemdir. 

Onun sinesindeki bütün varlıklar ahenkli ve 
dinamik bir muvazene içerisinde yaşayan bir bü
tünlük teşkil eder. Orman, renkler, sesler, ışıklar 
ve gölgeler armonisi, esrarlı güzellikler ve zen
ginlikler ülkesidir. Bu varlık baharda, yazda, 
(güzde, ve kışta başka bir manzara aldığı gibi, ya
maçta bir .göl ve dere kenarında başka bir hüvi
yet ve mana ifade eder. İşte bu yüzden orman 
milletlerin estetik ruhunu duygulandıran ve 
bediî hislerini harekete getiren ilhamların kaynağı 
olmuş ve büyük ölçüde sanatkârların yetişmesi
ne, dolayısıyle büyük sanat eserlerinin doğması
na müessir olmuştur. 

Tabiatın ihtişam ve zenginlidiği, Allahm aza
met ve kudretini, yalnızlığın gerçek duyuş ve 
sezişlerini .ancak ormanda duymak mümkündür. 
Medeniyet tarihinde ağaç ve orman evvelâ in
sanların günlük ihtiyaçlarına cevap veren bir va
sıta olarak maddî hayatlarında, sonra da manevî 
ihtiyaçlarına hitabeden bir varlık olmuştur. 

Ormanın maddî faydaları: Ormanları, yaka
cak ve tabiî ürünlerle sağladığı değerde ormanla
rın maddî faydaları denmektedir. Ormanın ilk 
bakıştaki faydası; ürünlerini çeşitli iş ve sanayi 
kollarında hammadde olarak kullanmak veya tü
ketimi şeklinde göze çarpmaktadır. Gerçekten or
manın bu yöndeki faydaları pek büyüktür. İn
şaatta, kimya ve diğer sanayi şubelerinde tarım, 
madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi ekonomik 
faaliyetlerimizde odun hammaddesinin kullanılış 
yerleri ıgün geçtikçe artmaktadır. Odun hammad
desinin 6 000'den fazla yerde kullanılmakta ol
duğu mütehassıslar tarafından ifade edilmekte
dir. 

Bu itibarla «Ormana beşikten mezara kadar 
muhtacız» sözünde büyük bir gerçek olduğu aşi
kârdır. Ormanlar bulundukları çevrenin sert ka

ra Mim tipini, ılımlı iklim tipine yöneltirler. 
Bu suretle ormanlar, kuraklık, sıcaklık, fırtına 
gibi zararları önlemek veya azaltmak suretiyle 
faydalı olabildikleri gilhi, su rejiminin de dü
zenli bir şekilde devamını sağlarlar. 

Ormanların tesiri altında kalan alanların nis
pî rutubeti fazla olduğu gibi, afcarsuları ve kay
nakları verimli ve devamlıdır. Kuraklık, sel, top
rak aşınması ve taşınmalar ormanlık bölgelerde 
pek gözükmez. Yok edilen orman alanlarında 
yazlar ekseriya kurak geçer ve tarım için lüzum
lu rutubet temin edilmez. Tarımın muhtaç ol
duğu rutubeti temin etmek, rüzgarın hızını kes
mek ve dolayısıyle tarım alanlarında rüzgar za
rarlarını önlemek için koruyucu orman şeritle
rinin tesisi çok faydalıdır ve bilhassa Orta Ana
dolu için zorunludur. Ormanların en büyük fay
dalarından biri de, toprağın kaymasına ve sürük
lenmesine engel olmak «suretiyle tarım toprakları
nı korumasıdır. Bitki örtüsünden yoksun yerler
de topraklar, rüzgar veya suların etkisi ile ta
şınmakta ve tarım için çok bereketli olan yüz
yıllar içinde meydana gelen bu cevher denizlere 
taşınarak yok olmakta ve bu suretle tabiatın eme
ği boşa gitmekte su, toprak, bitki1 örtüsünün den
gesi bozulmaktadır. 

Ormansızlık yüzünden meydana gelen sellerin 
tesiri ile en verimli tarım toprakları da taş, kaya 
ve molozlarla kaplanmaktadır. Her yıl aşınma so
nucu taşınarak denize dökülen topraklarımızın 
kaybının 400 milyon tondan fazla olduğunu 
gözönünde bulunduracak olursak, erozyonun yur
dumuz iiçin büyük bir afet olduğu anlaşılır. 

Ormanların bataklıkları kurutmak, zehirli 
gazları değiştirmek, havaya saf oksijen ver
mek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi, 
harp zamanlarında yurdun düşman gözünden ve 
silâhından koruyarak, Silâhlı Kuvvetlerimize ha
reket serbestisi ve emniyet vermekle yurt savun
masında 'büyük ölçüde işe yaramaktadır. 

Orman mahsullerinin taşınması için yapılan 
orman yollarının köylelerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sahalarda kalkınmalarına, çeşitli av hay
vanlarını içinde barındırıp beslemekte ve bir ta
raftan yurdun tabiî varlığını, güzelliğini zengin
leştiren hizmetlerin başlıealarını teşkil eder. 

Değerli milletvekilleri, yüce dinimiz ağaca 
çok önem vermiştir. «Bu saniye kıyamet kopacak 
olsa dahi ağaç dikiniz» eımri, Allahm Resulünün 
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emridir. Fatih Sultan Mehmet, «Ormanımdan bir 
dal kesenin kolunu, ihir ağaç kesenin başını kese
rim» demiştir. Atatürk 1922 yılında Meclisi açış 
konuşmasında «Gerek ziraat ve 'gerekse memle
ketin servet ve sıhhati umumiyesi noktaî naza-
rıdan ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızı 
da aslî tedabir ile hüsnühalde bulundurmak, tev
si etmek ve azamî fayda temin etmek esas düs-
turlarımızdandır» şeklinde söylemek • suretiyle 
yurt için ormanın büyük önemini ortaya koymuş
lardır. 

Yurdumuz için her bakumdan büyük önemi 
olan ormanlarımızın geliştirilmesi için Sayın Ba
kandan hazı temennilerimiz olacaktır. 

1. Orman ve ağaçlandırma politikasına, es
kiye nazaran daha çok önem verilmelidir. 

2. Orman içi ve ormana yakın olan köylü
lerimizin ormana bizzat sahip çıkıp korumaları 
için gereken yenilikler getirilmelidir. 

3. Aşılanarak daha verimli hale gelecek sa
haların fındık, fıstık, ve zeytin üretimi için or
man köylülerine tahsisine ve istihsalâtm artırıl
masına Devlet olarak yardım ederek bu hususta
ki engellerin kaldırılmasını. 

4. Orman mahsullerini değerlendiren sana
yie öncelik verilerek orman köylülerinin bu mü
esseselerde öncelikle çalışmalarına imkân hazır
lamak. 

5. Yurt içi ve yurt dışında iş bulma mev
zuunda orman köylülerine kolaylık sağlanması 
başlıca dildderimizdendir. 

Her alanda olduğu gibi Koalisyon Hükümeti
miz 1974 malî yılı bütçesi ve çalışma programı 
ile ormanları koruma, ağaçlandırma ve erozyonu 
kontrol çalışmaları, orman ürünlerini değerlen
dirme ve orman - ilişkileri yönünden eskiye naza
ran daha verimli ve daha çok halk yararına im
kânlar getirdiğini, M. ıS. P. Grupu adına mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bu nedenle bütçeye olum
lu oy kullanacağız. 

Burada sözlerimi bitirirken Yüce Meclise, 
M. S. P. Grupu adına saygılar sunar, Orman Ba
kanlığı bütçesinin "memleket ve milletimize hayır
lı olmasını dilerim. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
D. P. Grupu adına Sayın Hasan Değer, bu

yurunuz efendim. 
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D. P. GRUPU ADINA HASAN DEĞER 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

D. P. Meclis Grupu adına 1974 malî yılı Or
man Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, tenkit 
ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

1937 tarihinde 3204 sayılı Teşkilât Kanunu 
ile kabul edilen Tarım Bakanlığı bünyesinde yer 
alan Onman Genel Müdürlüğü, 7 . 8 . 1967 tari
hinde Orman Bakanlığının kurulmasıyle bu Ba
kanlığa bağlanmıştır. 

Bakanlık henüz 4,5 yıl çalışma devresi ge
çirmiş bulunmaktadır. Ormanlar çağımızda, 
bilhassa gelişmiş toplumlarda, çeşitli yönde 
meydana getirdikleri etki ve faydaları nedeniy
le artan bir önem kazanarak korunmaları, ge
liştirilmeleri, çoğaltılması ve ürünlerinden de
vamlılık esası içerisinde faydalanılması bakı
mından en etken ekonomik ve teknik metotla
rın aranmasını ve uygulanmasını zorunlu kılan 
doğal kaynakların en önünde yer almaktadır. 

Orman Bakanlığının kuruluşuna kadar ya
pılan çeşitli çalışmalar, ormancılıktaki aşamalar 
ve ormanların kamu yararı açısından değerlen
dirilmesi fikrî ve çalışmaların başlaması ilk 
önce Tanzimat Fermanı ile başlamıştır. 

Orman Bakanlığı bünyesinde; Orman Genel 
Müdürlüğü, Onman Köy İlişkileri Genel Müdür
lüğü, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol Genel 
Müdürlüğü, Orman Ürünleni Sanayii Genel 
Müdürlüğü yer almaktadır. 

78 058 600 hektar olan, yurt topraklarımız
dan, son yıllarda yapılan çalışmalar sonunda 
mevcut kayıtlara göre Türkiye orman varlığı 
20 115 114 hektarın üstünde tespit edilmiş oldu
ğuna göre bundan ancak % 40,49 oranındaki 
8 145 028 hektarının iyi vasıflı ve % 59,51 ora
nındaki 11 970 086 hektarının ise bozuk vasıflı 
orman sahaları olduğu bilinmektedir. 

Ormanlar, bir milleti çağdaş medeniyet dü
zeyine ulaştıran doğal kaynaklar olup, topluca 
muhafaza edilmeleri mukadderdir. Asırlar bo
yu, orman içi Türk köylüsü kaderiyle başbaşa 
kalmış ve tabiat, insan, toprak ilişkisinin öte
sine varamamıştır. Esasen orman içi köylüsü
nün kalkınması politik, hukuk, sosyal, iktisadî 
ve teknik bir çalışma düzeyine ulaşabilmesine 
öncelik verilmelidir. Ayrıca, Köy İşleri ve Ko-
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operatifler Bakanlığı ile Orman Bakanlığı müş
terek olarak orman içi köylerinin altyapı hiz
metlerine önemle eğilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, birbirine dayalı 
olan bütün bu çalışma ve gelişmelerin tarihi 
oluşumu Hükümetin ve Türk milletinin orman
lara verdiği değer ve önemlin karşılığı olarak 
maalesef çok yavaş gerçekleşmiştir. 

Tarihin akışı içinde sosyal ve ekonomik ya
pısını geliştirmiş ve kültürel yücelişinde özle
nen düzeye ulaşmış olan ileri milletlerde orman 
varlığı teknik, ekonomik, sosyal, kültürel, es
tetik ve turistik yönleri bulunan millî servet 
olarak kabul olunmuş ve bu değerlendirme an
layışına bağlı kalınarak ormancılık ilim ve tek
niğinin geleceğine ait sınırları oluşturmuştur. 

Demokratik Parti, ormancılık ilim ve tekni
ğinde her zaman ve her yerde verimliliği ve eko
nomik sonuç almayı zorunlu kılar. Bu ünitemin, 
bu görüş ve anlayış içinde hedeflerinin belirlen
mesi ve istihdam politikasının bu koşullar için
de güvenceye bağlanmasını temel prensip sa
yar. 

Ormancılık hizmetlerinde değişmelerden ve 
geleceği belli olmayan idarî tasarruflardan da
ima sakınılmasınm elzem olduğuna inanıyoruz, 

Ormanlarımız 3116 sayılı Orman Kanunu ile 
hükme bağlanmış ve ayrıca, 4785 sayılı Ka
nunla bütün ormanlar devletleştirilmiştir. Da
ha sonraları 6831 sayılı Orman Kanunu çıkarıl-* 
mış ve bu arada da devlet ormanları içinde ve
ya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına 
katkıda bulunmak amaciyle Orman Bakanlığı 
emrinde bir fon teşkili ile ilgili 1744 sayılı Ka
nunla 6831 sayılı Orman Kanununa geçici 3 ncü 
madde eklenmesiyle kanuna açıklık getirilmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, 20 Haziran 1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun bir yıldan beri 
çıkarılmış olmasına rağmen, işlemez hale gel
miş ve kanunda istenen hedefe ulaşılamamıştır. 
Maalesef bu arada, kanun hükmünü gerçekleş
tirmeyi Bakanlık bile her nedense ihmal etmiş
tir. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum; 1744 sa
yılı Kanunun ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesini ve ek madde 
ile geçici bir madde eklenmesine dair mezkûr 
kanunum (H) Merasında; «En geç üç ay içinde 

yönetmelikte tespit eder ve yürürlüğe girer» 
sanih hükmü vazedildiğine göre, adı geçen yö-
nleftlmel'iik bir yııla yakın zamıana aışitığı hailde 
!her nedense çıkarılmamış ve Bakanıbğın yö-
netımelik çılkaırılmaisıma tevesisül dabliı etmediği 
görüllmekltedir. 

Kaimin hüküımlleri :talt)biilk eidjillnıeden, hizmıeıt-
ıt'en bahsedilmesi mümkün değildir. O hailde bir 
fon teşkil edilmilş olduğuma göre, bu fonlda top-
Jannuaısı gereken 1973 yılı orman gelinlerinden 
ve ayrıca 1973 yılı Genel Biıtçıeteikıden binde Ibir 
.ananında yapılan yardımla bir-üikte, yandım 
fonunda şimdiye kadaır ne miktar melblâğ tiop-
Hanmüştı/r? 

Muhterem ımilıleltvefciüleri, Onman Bakanlı
ğının 1974 yılı Bütçesinin gelir toplaımı 
3 569 0515 835 liradıı\ Tıoıplanı harca'malla r 
2 947 425 149 liradır. Bu ralkalm'llar gider bsüStçe 
rapiaru ile tespit edilmiştir. Ayrıca, toplanı 
7 133 517 metreküp muhteTif kereste ile, yaka
cak emval 19 359 231 ısiiifcer odundur ki, 1974 
yılı saitoş emvalinin tespitinde ne keresteye ve 
aıie de yakacak 'odunllara satış fiyatları konul-
malnıışjtır. 

Bu hale göre, 7 133 517 metreküp kerefslte-
ııkı 'beher metreküpünün asgarî muhammen be
deli 400 'liradan 2 853 406 800 lira çıkar ve ay
rıca 19 259 2'31 s'iter yakacak odun da beher si
lerin oıltailalma ol1, arak 75 liradan s'altuşı ise 
'1 451 94'2 225 lira eder ki, bu ceman 4 305 349125 
liraya çıkmış olduğunu g'ös'berliıi'. Diğer anman 
ımamuMîeri ise 15 ila 20 milyoni civarımda gelir 
'temin etmektedirlev. 

Bu da, 1974 yılı Onman Bakanlığı ge i r büt
çelinin kabataslak tespit edildiği initffibaını uyan
dırıyor. 

Muhterem milletvekilleri, 13 . 7 . 1945 ta
rih ve 4785 sayılı Onmam Kanunun'un yürürlü
ğe ghımesıylie bininci maddesi •gereğlV.tee bü
tün onnıanl'arm devletleştirİMmiş okluğu hük
me bağlanmıştır. 

Aynı kanunun '5 ııci maddesinde, dcıvletleş-
tirillien ormanların sahipleri bu kam'unun yü
rürlüğe giırmıesünden başlayarak en gıeç bir 
yıl! içinde ihtiyaca 'salilh mıüllk eldÜnme beuge'le-
ri ıtapu ve vergi kayıltılariyle birlikte Devlet 
O'nnıan işletime Müldünlüğünıe baışvuılmaıdikları 
'balklcL5r.de, tapu karşılığımı almak hakkını kay
bederler. 
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Bu hüküm, gereğince, ne var ki bütün or
man içi köylüleri bihaber olduklarından dola
yı, 'bu haktan ilsltifade eldcimeıdilkleri gibi, halk-
IIarını da tamamıeri kayibe!tjm!işlerdir. Çünkü, ge
reği 'kadar orman içi köylerime eihemimiye!t ve -
uilmediği aşikârdır. Ziıra, 4785 sayılı Onman 
Kanunuıniun çıkaırılma aınmcı orman içi köyleri
ni göç eititilrmeye matuf bir kanundur. Ancak, 
köylüler ellerinde sadece tapu ve ve^ği kayıt
ları i'je yeitiinfnıokte çareyi bulmuşlardır. 

Oysa 'Orman içi köylerine Emjlâk Vergisini 
ödeitm'ek ile adaletsizliktir. Çünkü,, orman içi1 

ıköylülerî, onman sabası içindedirler. Ortmamlar 
Ida devlIeıtlegîJirilmiş oilduğuna göre, 1/610 sayılı 
EmTâik Verğisli Kanunu gereğince bu tür vatan
daşlara Em'lâlk Vergisi ödelti'lemiez. 

•Belm Emlâk Vergisi^de'tiilip, beım de vatan
daşın elinldielki tapular iptal edilmiş olduğun-
dan «Vergi kayıltlarına da iltibar etmıiyoınız» 
demimiz. Böyle bir şey oilamaz. Ya valtandaışı 
Emlâk Vergisinden muaf tutarsınız, veyahutta 
intifa hakkını verirsiniz. 

Muıhterem an11 leltvekili eri, orman ilçii köylü 
aiiiljelettiniin yıllık geçim geliri 1 000 liıradıant az 
ve % 85 köylüler ile işısi'zdir. Bu acı gerçek tab
loyu kalbul e/tlmermek m;ümlk'ün değildir. 

Onman içli köylüleri! diğer kölylüueıre naza
ran her şeyden yoksun 've gelmiş geçmiş hü-
kümıeltlerin nı'Hınetl erinden istif aide etnueaniişler-
dir ve hattâ Cumhuriyetin 'kuruluşundan bu 
yana Cuımfhuriyeit kazmaisı'nın işijemılediğÜ! Ik'öy-
Oer varsa., o da orman ilci köyleridir. 10 .mililyon 
nüfuslu onman içli köyleriinfilz bu gerçek ta.bho 
içinde yaşantılarımı güçJlÜfcle sürdürimefctedir-
ler. Bu bariz b'ilr hakikaitıtir. 

.15 iinilyıon nüfuslu köyle ıJimtizin jandarma
sı v'ardır almia; 10 mülyon nüfuslu orman 'içi köy
lerimizde jandarmadan zijyaıde o Uman muhafa
za meimunlarının safl.t analı vardır. 

Esaisen 10 ımiriyoıı nüfuslu oırman içi köylü
lerimiz tarafı'ndan oırman ürünleriinin balkımı, 
korurimatsı ve yetiştirilmesi yapıılfmalktadır ve 
bundan da ormanı içi köylülerine herhangi bür 
prim tanınimaımaikîtadır. 

İBunldan böyle köylü 'mağdur ve perişan oıl-
(maya devam eldeigelm'eklt'eıdii'. Yurdumuzun 
78 058 600 hektar araızisi üzerimde 20 115 114 
hektarım üsitünde orman varlığı tespit ddilml'lş 
eıldüğuna göre, Türkiye sathı üzerinde orman--
larumız % 25,75 oranmda yev kapflajmakltadır. 

Oysa % 74,25 oranında topraklar üzerin
de taLsarruf eden köylülerimizi, orman sahası 
köyleri sekilinde değerlendirmiş oıl'saiardı, 
Türkiye bir asırlık gerileme kaydedecekti. Ba
dema bu dar çemberden kurtulmak liçin, orman 
sahası köylülerinin kalkındırılmasına önem ve
rilmelidir. Zira, orman içi köylülerinin de artık 
tahammülleri kalmamış ve çağdaş yaşama dü
zeyine bir an evvel ulaşma özlemi duymaktadır
lar. Ancak, Orman Bakanlığı, Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanlığının orman âçi köy koopera
tiflerinin ve köy yollarının yapımı ile ilgili koor
dinasyon düzenine dayalı müşterek bir çalışma 
metodu tatbik etmek, önemi üzerinde mutaba
kata varmak da yarar vardır. 

Muhterem millet vekilleri, yıllardan beri or
man İçi meselelerin halledilmediğine inanıyoruz. 
özellikle orman bakımı, koruma ve yetiştirilme
si hususlarını kapsayan orman içi köylülerime or
man primi vermek zarureti doğmuştur. Meselâ, 
orman enkaz emvalleri çürüyüp toprak olmak
tansa, hem ormanları yangından korumak, hem 
de orman içini temizlemek amaeıyle orman en
kaz .emvalinin prim olarak orman içinde yaşa
yan köylüye verilmelidir. Çünkü, o nispetle or
manlar da muhafaza altına alınmış olur. Orman 
ile köylü arasındaki dengesizlik de kendiliğin
den giderilmiş olur. 

Muhterem milletvekilleri, yapılacak orman 
.istihsalleri tamamen orman içi köylülerine bıra
kılmalı, taşım, nakliye tezkerelerine bağlanmak 
üzere % 100 istihsal yapan köylülere nakliye 
tezkeresi verilmelidir ve gerçek de budur. 

Devlet orman işletmelerinin istihsal yapan 
köylülerden aldığı ;% 35 oranındaki nispet kal
dırılmalı ve köylüye % 100 hak tanınmalıdır. 
Hükümet program ve protokolünde bu husus
lara yer verilmiş olduğuna göre Hükümet bu 
vaadine sadık kalmalıdır ve gerçekleştirmielidir. 
Binaenaleyh, komisyonculuk, fiyat yüksekliği 
ve kaçakçılık halleri de önlenmiş olacaktır. 

Hakikaten ormanlara değer A^ermek, koru
mak ve geliştirmek istiyorsak, o halde orman 
teşkilâtından ziyade orman içinde yaşayan köy
lülerle inandırıcı münasebet kurmak ve önemle 
üzerinde durulmak iktiza eder. 

Esasen, orman kıyı sahalarının köylü tara
fından Hükümet yardımı ile ağaçlandırılması 
için, köylülere öncelikle kredi verilmelidir. Ay-
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rica, orman kenarı da köylüler tarafından ağaç
landırıldı ğı takdirde orman saikası muhafaza al
tına alınmış ve orman kenarında bulunan çorak
lık da yeşillenmiş olacaktır. 

Bu ağaçlandırma metotları, iklime göre muh
telif meyve ağaçları, kavak, söğüt, dişbudak, 
çam gibi ağaçlarla donatılmalıdır. 

Bu konuya Hükümet önem verdiği talkdirde 
10 yıl sonra orman kenarı sahaları da ağaçlan
dırılmış olacaktır ve orman varlığı gittikçe oto-
matikman geliştirilmiş olacaktır. 

Bunun yanı sıra, orman içi köylülerimin yol, 
okul, sağlık evi, liçmıe ve sulama sularına en kı
sa zamanda (kavuşturulmaları imkânı sağlanma
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri, netice olarak Sa
yın Bakanın dikkatlerine sunacağım hususları 
maddeler halinde belirtmekte fayda görmekte
yim : 

1) 1744 sayılı Kanunun hükümleri gere
ğinde, orman içinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine, 
yardım fonuyla ilgili yönetmeliğin, bir an evvel 
çıkarılması ve yürürlüğe konulması elzemdir. 

1973 -1974 yıllarında bu fonda toplanan yüz
deleri, ihtiyaç sahiplerine, yönetmelik hükümle
rine göre tevzi (edilmelidir. 

2) Bazı memur ve amir saltanat ve kayır
malarına son verilmeli ve kanun hükmünü hâ
kim kılma imkânı sağlanmalıdır. 

3) Siyasî mülahaza ile kurulmuş bulunan 
(idareci kadro kuruluşlarından, 24 başmüdürlük, 
182 işletme müdürlüğü ile 1 120 bölge şefliği 
kadrolarının tahsisine yer vermiş olduğu göze 
çarpmalktadır. Orman kadrolarının da mülkî 
idare kadroları ile aynı düzeyde olmasının uy
gun olacağı kanaatındayız. 

4) Orman içi yollarının yapımına önem ve
rilmelidir. 

5) Orman içi köy] erlinde kalkındırma koo
peratifi kurmak vle orman içi köylerinin altyapı 
(hizmetlerinin giderilmesline önem verilmelidir. 

6) Yakacak istihsallerinin kâr haddi ora
nı % 100'ü geçmemelidir. 

7) Yakacak odun istihsalleri orman içinde 
yaşayan köylüler tarafından yapılmalıdır ve 
bu istihsali yapan köylülere, % 100 taşım nak
liyesi verilmelidir. 

8) Orman kenarlarında ormansız ihale ge
len ve halen de orman sahası içinde bulunan 
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I yerlerin orman muhafazası bakımından, köylü 
I tarafından muhtelif meyve ağacı ve diğer ağaç-
j larla donatılması için köylülere bu yönde kredi 

sağlanmalıdır. 
9) Orman içinde çürümeye mahkûm enkazı 

I ortadan kaldırmak, ormanları temizlemek ve 
yangından korumak bakımından önem taşıyan 
enkaz emvalinin bedelsiz olarak her yıl, hane 
başına 25 ster olarak, köylüye verilmesi için 
prim hakkı tanınmalıdır. 

10) Orman içinde yaşayan köylüler kendi 
evlerinde kullanmak veyahutta zati ihtiyaçla-
riyle ilgili ağaç kesmeden dolayı mahkemeye 
sevk edilmıemelidir. 

Bu sebeple onman ve köylü arasındaki çeliş
ki de kendiliğinden giderilmiş olacağından, Sa
yın Bakan ve Hükümet bir an evvel bu konu 
ile ilgili kanun tasarısını en kısa zamanda ön
celik kaydıyla Meclise sevketmelidir. 

Orman Bakanlığının 1974 malî yılı Bütçesi
nin memleket ve milletimiz içlin hayırlı ve uğur
lu olmasını Allah'dan niyaz eder, grupuım adıma 
saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın De
ğer. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Tosyalı?.. Ydk. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 
Öza'lp, buyurun Sayın Özalp. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZALP 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

1974 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupunun görüş ve düşümceleri-

I mi ifade etmek için ıhuzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, doğal kay
naklarımız içerisinde ormanlarımızın özel bir ye
ri ve önemi mevcuttur. 

Ormanlarımızın idaresi ve yönetimi uzun yıl
lar muhtelif bakanlıklar ve kuruluşlar bünye-

[ sinde yer alan döner sermayeli ve katma bütçe
li Orman Genel Müdürlüğü tarafından 19*69 yı
lına kadar idare edilmiştir. Bu tarihten itibaren, 
ormanlarımızın devamlılıklarını sağlamak or
manların daha iyi bir şekilde işletilmesini tıemin 
etmek ve orman - halk ilişkilerimi daha iyi bir 

I düzeyde tespit etmek bakımından, ormamcılığı-
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mızm yönetimini daha ciddi ve önemli hedefle
re yöneltme bakımından 1969 yılında Adalet 
Partisi iktidarı tarafından Orman Bakanlığı 
kurulması öngörülmüş ve bunlara ilâveten de, 
Orman Bakanlığı bünyesinde Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, ondan son
ra Orman Köylerinin Kalkındırılması Genel Mü
dürlüğü ismi altında, üç genel müdürlük de hiz
mete girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı bün
yesindeki en önem atfettiğimiz hizmet, orman -
halk ilişkileridir. 

Nitekim, ormancılık hizmetlerinin tarihî sey
rini takip ettiğimiz zaman, orman - halk ilişki
lerinin düzenli bir şekle sokulamaması, hem or
man içi ve civarında yaşayan vatandaşlarımızın 
mustarip hallerinin devamına sebep olmuş ve 
hem de orman idaresi ve teşkilâtı da bu orman -
halk ilişkilerinin kötü düzeyde devam .etmesi 
sebebiyle birçok «ıkıntılarla karşı karşıya kal
mıştır. 

Elbette ki, bir tarafta orman köylümüz, bir 
tarafta en önemli doğal kaynağımız ormanları
mız var. Ne orman köylümüzden vazgeçebiliriz, 
ne de ormanlarımızdan vazgeçebiliriz, önemli 
olan, ormanla, orman köylüsünü yan yana, 
ahenkli bir şekilde yaşatabilmektir. 

Nitekim, bugüne kadar vaki polisiye, fizikî 
ve hukukî tedbirlerin hiçbirisi bu önemli ko
nuyu çözmeye yeterli gelmemiştir. Orman köy
lüsünü sosyo ekonomik bakımdan kalkmdırama-
dığmız müddetçe, ona gereği şekilde yaşama dü
zeni temin edemediğiniz müddetçe, orman - halk 
çatışması devam (edecektir, işte bu no'ktadan 
hareketle orman - ha'lk ilişkileri konusuna önem 
atfediyoruz. Sonra, her şeyi, her fedakarlığı or
man köylüsünden bekleyemezsiniz. Teşkilâttan 
da bazı fedakârlıkların ve bazı hizmetlerin sü
ratle yerline getirilmesini beklemek hepimizin 
hakkıdır. 

Sahanız belli değildir, mülkiyetiniz belli de
ğildir, hudutlarınız belli değildir ve hatta mev
cut varlığınız üzerindeki servetiniz belli değil
dir ve böyle bir varlık üzerinde ciddi, gerçekçi 
metot, hedef ve prensipleri tespit etmek müm
kün değildir, öyle ise, orman köylüsünden feda
kârlık beklerken, Orman Teşkilâtının bu hiz
metleri süratle yerine getirmesi lâzımdır. 
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Mülkiyet meselesini, tahdit meselesini halle
demediğiniz müddetçe bu sürtüşmeler, bu çatış
malar devam edecektir. Bu maksatladır ki, geç
miş dönem Meclisimiz, Anayasanın 131 nci mad
desinde bütün siyasî partilerin de aynı fikir et
rafında birleşmesi suretiyle, Anayasanın 131 nei 
maddesini değiştirmiş ve bununla ilgili olarak, 
683,1 sayılı Kanunu tadil eden 1744 sayılı Kanu
nu çıkarmıştır; fakat şurada üzülerek ifade et
mek isterim ki, konunun önlemine rağmen, Ka
nunun yürürlüğe -girmesinden itibaren 6 ay için
de, 3 ay içinde çıkarılması icap eden tüzük ve 
yönetmelikler hâlâ çıkmamıştır. 

Diğer taraftan, kanunda tahdit, orman ka
dastro işlemlerinin 10 yıl içinde bitirileceği ön
görülmüştür. Hem orman kadostroları için, hem 
de evvelce yapılmış tahditlerin yeniden rievize 
edilmesi manasını taşıyan bu 10 yıllık sürenin, 
kanunun 6 aylı'k, 3 aylık sürelerde çıkmasını ge
rektiren tüzük ve yönetmeliklerin çıkmaması ile 
konunun 10 yıl içinde bitemeyeeeği endişesi biz
de uyanmış bulunmaktadır. Bu şu demektir : 
Orman köylüsünün mülkiyet konularıyle ilgili 
ıstırabı devam ledeodktir. Anayasanın 131 nci 
maddesinde yaptığımız değişikliklerle, ilmen ve 
fennen orman niteliğini kaybetmiş bağ, bahçe, 
tarla haline gelmiş Ve hayvancılıkta, hayvancı
lığa yararlı yerler rejim dışına çıkarılmıştı. Bun
ların süratle, bu yoksul, primitif yaşantı içinde 
ki orman içi ve civarı köylere süratle dağıtılma
sı ıen başta gelen hedefti; fakat tatbikattaki ça
lışmaların gecikmesi, bu konudaki üzüntümüzü 
ve ıstırabımızı artırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, buradan orman varlı
ğımız üzerine geçiyorum. 

Türkiye'de birçok düşünceler, fikirler var
dır. Orman varlığımız yoktur, yetersizdir. Bir 
iddia hudur. Bir diğer iddia; orman varlığımız 
yeterlidir, hatta o kadar yeterlidir ki, 'ormanla
rımızın işletilmesi ile millî ekonomiye gerekli 
katkıda bulunamadığı iddiaları. 

Bendenize sorarsanız, orman varlığımız ye
terlidir. Yalnız, orman varlığımız yeterlidir der
ken mücerret bir ifadede bulunmak istemiyo
rum. Bunu vuzuha kavuşturacağım. ' 

Değerli arkadaşlarım, bundan 16 - 20 yıl ev
vel İzmit - Söke kâğıt fabrikasının 30*0 ilâ 400 
bin tona baliğ olan hammaddesini dahi Türkiye 
ormanlarından elde etmek mümkün değildi. Fa-
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'kat bu orman varlığımızın mevcut olmamasın
dan dolayı değil, ormanlarımızın gereği gibi iş-
letileınemesinden ve gereği gibi işletilmesi için 
teknik imkânlardan mahrum olmamızdan doğu
yordu. Nitekim aradan yıllar 'geçti, 10 - ll5 sene 
geçti. İzmit Seka kâğıt fabrikasına ilâveten, 
Oaycuma kâğıt fabrikası, Dalaman kâğıt fabri
kası ve Aksu kâğıt fabrikaları da kuruldu. Bu 
dört fabrikanın yıllık hammadde ihtiyacı glo
bal olarak 1 200 000 metreküptür. Bunu Türki
ye ormanları vermektedir. Türkiye ormanları 
bunu verirken, ne ormanları tahrip ediyoruz, ne 
ormanları zedeliyoruz, ne de ormanlarımızın de
vamlılığını önleyen zecrî tedbirler alıyoruz. Sa
dece ormanlarımızın yıllık faizini alıyoruz. 

İleride kurulması mutasavver, Antalya pro
jesinin, Balıkesir projesinin veya Karadenizdıc 
kurulması mutasavver yine üçüncü bir kâğıt 
fabrikasının hammaddesinin de Türkiye orman
larından temimi mümkün olacaktır. Hatta şunu 
da ifade edeyim. Türkiye ormanlarında o kadar 
potansiyel vardır ki, birçok yerlerde ormanları
mız idare müddetlerini doldurmuşlardır. Teces-
süm durmuştur ve hatta haset değerini kaybet
mektedir. 

Burada şunu da ifade etmek isterim, Türki
ye'de ormanlarımızı tabiat bize bahsetmiştir, fa
kat artık ormanlarımızı tabiatın bize bahşettiği 
şekilde de devam ettirmemiz imkânsızdır. Dün
yada orman endüstrisi süratle değişmekte ve ge
lişmektedir. Buna paralel olarak Türkiye or
manlarını yenilemek mecburuyetindeyiz. 'Türki
ye ormanlarını kısa sürede yenileyemediğimiz 
takdirde', Trükiye ormanlarının istikbalinden 
endişe ederim. Bu sebeple 'Türkiye ormanlarının 
değişen v*e gelişen orman endüstrisine paralel 
olarak, gerek cins bakımından, gerek gaye ba
kımından ve gerekse idare müddeti bakımından 
süratle yenilenmeye tabi tutulması lâzımdır. Bu 
Orman Bakanlığının en önemli görevidir, bu 
görev yerine getirilmediği takdirde, tüketim 
açığını kapatmamız mümkün değildir. 

Buradan, ağaçlandırma konusuna geçiyorum. 
Değerli arkadaışlarım, ormancılık hizmetleri 

içinde en önemli safhayı teşkil eden ağaçlandır
ma safhasıdır. Ağaçlandırma safhasında, başa
rıya ulaşamadığımız takdirde, tüm ormancılık 
hizmetlerinin sonu başarısızlıktır. Ağaçlandır

ma bir noktada ormanların arkadan, beslen
mesi manasını taşır. Bunda da bugünkü proje
lerle, bugünkü programlarla ve bugünkü nispet
lerle ormanlarımızın ıgeleoeğini iyiye götürmek 
mümkün değildir. Hepiniz okuyorsunuz, söylü
yorlar, diyorlar ki, efendim; 11 milyon hektar 
bozuk ormanımız vardır; doğrudur. Bu yıllar
dır söylenir, hatta daha yıllarca söyleneceğe de 
benzer. Yarın geniş pılanltasyonlu ağaçlandırın 
lara başladığımız zaman, acaba 11 milyon ola
rak tespit edilen bu bozuk orman sahasını, ara
zi üzerinde bulmamız mümkün olacakmıdır? 
Ve bugün bunların hepsi devletin elinde midir 

Değerli arkadaışlarım, bozuk olduğu iddia 
edilen 11 milyon hektarlık bozuk orman sahası
nın süratle, biraz evvel ifade ettiğim çerçeve 
içinde ağaçlandırılarak prodüktif hale getiril
mesi şart ve zarurîdir. Öyle tahmin ediyorum 
ki süratle bu konuda tatbikata ıgeçilmediği tak
dirde, ileriki yıllarda devlet ağaçlandırmak için 
arazi istimlâkiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu
nu yanlış mütalâa letmeyin, bu çok ciddî ve 
önemli bir konudur. 

Diğer taraftan, 40 bin 50 bin hektarlık ağaç
landırmalarla meseleyi de halletmek mümkün 
değildir. Asagri 200 ilâ 300 bin hektar her yıl 
ağaçlandırma yapmak mecburiyetindedir Tür • 
kiye. Bunu yapamadığımız takdirde ormanları
mızı arkadan beslememiz ev tüketim açığını ka
patmamız mümkün değildir. Dünyanın en pa
halı yatırımı ağaçlandırmadır. Neması uzun va
dededir, o bakımdan 200 ila 300 bin hektarlık 
ekstra ağaçlandırma projeleri yapılarak, icabın
da devlet bunu genel bütçeden sübvanse etnrek 
suretiyle meseleye bir gözüm yolu bulmak za
ruretiyle karşı karşıyadır. 

Bir önemli nokta da şudur, ağaçlandırma 
mesel .sinde. Hızlı gelişen yerli ve yabancı tür
ler vardır. Henüz malesef yerli ve yabancı hızlı 
gelişe u türlerin Türkiyede tecrübe safhası biti
rilip, tatbikat safhasına, yani geniş plantasyon-
lu ağaçlandırmalara geçilnıem'iştir. Dünya süratle 
kısa ülare müddetli ağaçlandırmalara doğru git
mektedir. Bu bakımdan, arttık bu konuda tecrüıbci 
safhadan çıkıp, Türkiyede bunun ekolojik şart
ları ve ağaçlandırılacak kuşaklar tespit edilmek 
suretiyle, süratle endüstriyel ağaçlandırmalara 
geçmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa kâğıt fabri
kalar. gibi büyük hammadde ihtiyacının temini 
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ancak bu endüstriyel ağaçlamalar yoluyla ola-
cakt'.r. 

İstihsalimiz bakımından en önemli faktör
lerden birisi de yol meselesidir. Orman yollar'. 
süratle yapıldığı, kilometreleri çoğaldığı nispet
te istihsalimiz de artacaktır. Yalnız, orman yol
ları yapılırken, bazı önemli hususlara dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz. Yollar, standartlara 
ögre, üst yapılı ve sanat yapılı olarak mutlaka 
tesis edilmelidir. Üst yapıdan yoksun, sanat ya
pısından yoksun, standartlardan yoksun yollar 
bir yıl sonra yamğur, kar ve diğer tabiat faktör* 
Terinin etkisiyle kaybolmakta ve bu yollar için 
harcanan milyonlarca liralık masraf da heba 
olup gitmektedir. Yolları sadece istihsal yolu 
olarak değil, ileriki yıllarda doğacak ağaçlandır
ma tıi/metleri için, haşere mücadelesi için ve 
yangın mücadelesi için de kullanılacağı akıl
dan çıkarılmam alıdır. Diğer taratfan orman 
yollarımızı yaparken, çok zor şartlar içinde hu-
luna,»i orman köylerimizin köy, şehir ve kasaba 
ile olan irtibatlarını da düşünmek mecburiye
tindeyiz. Hatta o kadar düşünmek mecburiyetin
deyiz ki, istihsal yollarının sağında ve solunda 
100 metre, 500 metre veya 1 kilometre mesafe
de bulunan köylerimizi kılçık yollarla bu anais-
tihsal yollarına bağlamak da Bakanlığın görevi
dir. öyle tahmin (ediyorum ki, 6831 sayılı Ka
nana -eklenc'i ek 3 neü maddedeki özel Fondan 
Bakanlık istifade etmek suretiyle orman köyle^ 
rinin bu önemli yol sorununa daha ciddî, daha 
erken çözüm yolları bulması en tabiî vazifeleri 
olmalıdır. 

Burada istihsalle ilgili olarak, bir de orman 
depoları konusuna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin şehirlerarası 
seyahatlerde muhakkak ki dikkatinizi çekmiştir. 
Büyük şehirlerde büyük kasabalarda şehrin en 
mutena yerlerinde en kıymetli yerlerinde milyon
lara baliğ olan depolar yer almıştır. Artık süratle 
buralardan çekilmek mecburiyeti vardır. Orman 
dışı nakliyattan süratle tevakki edilmelidir. Or
man emvali orman içinde veya kenarında müsait 
depolara yerleştirilmelidir. Pahalı işletmecilik
ten daha ucuz işletmeye yönelmek zarureti var
dır. Bu vesile ile de orman emvalinin fiyatların
da büyük çapta düşme olacağı ümidini muhafa
za ediyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Özalp, lütfen tamamla
yınız efendim. 

HÜSEYİN ÖZALP (Devamla) — Bir de 
Üçüncü Beş Yıllık Planda orman endüstrisiyİ2 
ilgili bir ilke var. O ilkede diyor ki ; «Yeri m,ü-
sait olan ve ileri seviyede mamul üreten enteg
re tesisler için orman teşkilâtı pazarlıkla ve talh-
sisen bunlara mal yerir.» 

Fakat uygulamayı, Üçüncü Beş Yıllık Plan
daki bu ilke ile ters ıgörüyoruz. Gaye bu şekilde 
ileri mamul üreten tesislere hammadde vermek
ti. Şimdi bu verilmiyor bu şekilde. Ne yapılıyor? 
Muhtelif başmüdürlüklerde ihale oluyor. Bu te
sislerin dışında kimse ihaleye giremiyor. Bun
lar da kendi, aralarında anlaşıyorlar. Birisi Kas
tamonu'ya gidiyor, birisi Trabzon'a gidiyor, bi
risi Ankara'ya 'gidiyor, biri Bolu'ya gidiyor. 
Kars'larında rakip yoktur. Ve herkes istediği 
fiyatta malı alıyor. Jşte gayri nv.şru kazanç bu
rada. Devlet, dünyanın hiçbir" yerinde, devletin 
tekelinde olan bir malın, tahsis yolunun dışında 
bir şekilde satıldığı görülmemiştir. Türkiye'de 
orman hammeddesinin tek sahibi Devlettir. 
Onun dışında kimsenin yoktur. Tahsis fiyatları 
ucuz geliyorsa, günlük ve yıllık konjonktürlere 
bakarak fiyatlarınızı ona göre ayarlayın. Aksi 
takdirde bu, gayri meşru yoldan üç - beş kişiyi 
zeıiıgiı etmeden başka bir tatbikat değildir. Ba
kanlığın süratle bu tatbikattan tevakki etmesini 
önemce rica ediyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Özalp, is
tirham ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZ ALP (Devamla) — Sözlerimi, 
vaktin dolmuş olması hasebiyle burada bağlıyo
rum. Esasen 20 dakika ile bağlı konuşmada bü
tün konulara dokunmamız mümkün değil. Sade
ce önem arz ettiğimiz konulara dokunduk. 

Burada, gene bu konu ile ilgili olarak şunu 
ifade etmek istiyorum. Evvelce 'Ormanlarımız
dan yapılan işletme, kesim şekline göre piyasa
ya mal arz ediliyordu. Talep veçhile değil. Or
mandan ne buluyorsak, ne alabiliyorsak onu 
depoya getiriyorduk; fakat bugün şartlar değiş
miştir. Bugün bir talep vardır. Talebe göre istih
sale geçmek mecburiyetindesiniz. İşte burada 
çok önem,!i bir noktaya geliyorum. Toplu, üre
tim 

Bu tabir, bu iafde bazı insanların kulakları
nı tırmalıyor biliyorum; fakat tabir, ifade bir 
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mana ifade etmez. Bu bir ameliyedir. Ameliye 
şudur: 

Bir böllümde, bir sahada emvali toptan ala
caksınız. Böylelikle boşalan yeri süratle ağaç-
dandıracaksınız. Toplu üretimin en önemli tehli
keli safhası ağaçlandırma safhasıdır; fakat bu
rada iftiharla ve gururla ifade edeyim ki, Türk 
ormancısı ağaçlandırma safhasını ,gayet mükem
mel şekilde yapaJbilecek bilgi ve yeteneklere sa
hiptir. Toplu üretim uzadığı müddetçe, toplu 
üretin bir an evvel başlamadığı müddetçe bura
da da açıkça ifade ediyorum, bu konular müna
kaşa edilir bunların lehinde olanlar vardır, aley
hinde olanlar vardır, toplu üretime süratle geç
meyen ormancılar Türtk ormancılığına ve Türk 
vatanına ihanet 'ediyorlar demektir. Hepinizi 
saygı ve sevgi ile selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Yurdumuzu üzerinde ebediyen yaşanabilir 
bir vatan haline getirmek çabası içinde olan ve 
erozyon ve sair sebeplerle kaybolmakta olan 
yurt topraklarını yeniden kazanarak vatanımı
za vatan katan Orman Bakanlığının fedakâr 
çalışkan çok güzide mensuplarım, başta çok 
sevdiğimiz Sayın Bakan Ahmet Şener olmak 
üzere, Grupum adına saygı ile selâmlayarak söz
lerime başlıyorum. («Bravo» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarını, Orman Bakanlığına ait 
işler, 1937'de 3204 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Orman Genel Müdürlüğü ve daha sonra da 
1969'da 1595 ve 4951 sayılı kanunlarla kurulan 
Orman Bakanlığı ve 6831 sayılı Orman Kanunu 
ve 180 sayılı Tamimle faaliyette bulunan Orman 
Bakanlığımız genel, katma ve döner sermayeli 
bütçelerle çalışmakta ve Orman Genel Müdür
lüğü, Ağaçlandırma ve Erozyonu önleme Genel 
Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Genel Mü
dürlüğü ve Orman - Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğünden ve yurt içi kuruluşlarından mü
teşekkil olarak çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanın önemi hak
kında da bir nebze fikirlerimizi belirtmek isti
yorum. 

Anayasamızın 131 nci maddesi, millî ve ta
biî servet kaynaklarımızın en önemlilerinden 
biri olan ormanı ve milletimizin temeli olan or
man köylüsünü aynı zamanda korumayı ve ge
liştirmeyi Devlete bir görev olarak vermiştir. 
Orman, yurdumuzun iklimini, yağışını, su kay
naklarını düzenler, erozyonu önler, halkımızın 
sağlığını korur, millî ekonomiye devamlı ham
madde ürünü ve hizmet sağlar, yurt savunması
nı kolaylaştırır ve nihayet memleketimizi üze
rinde huzur ve güvenle ebediyen yaşanabilir bir 
vatan yapar. 

Ecdadımız, Orta Asya'dan ormanların tüken
mesi neticesi yaşanmaz hale gelen iklim bozuk
luğu sebebiyle Anadolu'ya göç etmiştir. Ana
dolu ormanları bitince göç edecek başka yer 
olmadığını ve bu sebeple ormanlarımıza sahibol-
mamızm ve ormanlarımızı artırmamızın, orman 
varlığımızı iyi değerlendirmenin önemine bil
hassa işaret etmek istiyoruz. 

Ormancılık hizmetlerinin niteliği, millî ka
rakter arz eden önemli bir kamu hizmetidir. 

Şimdi de sayın arkadaşlarım ormancılık po
litikası ve amaçları hakkındaki fikirlerimizi arz 
edeceğim. 

Ormancılık politikası her memleketin sosyal, 
kültürel ve ekonomik durumlarına göre tespit 
edilir. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupuna 
göre, Türkiye ormancılık politikası, önem sıra
sına göre şu dört unsuru ihtiva etmelidir : 

Ormanların ve orman köylüsünün korunma
sı ve geliştirilmesi. 

Orman varlığının artan nüfus ve sarfiyat 
nispetinde daimî olarak yeni dikim ve ağaçlan
dırmalar ile artırılması. 

Ormanların, planlı ve verimli işletilmesi ile 
orman ürünleri istihsalinin artırılması suretiyle 
Devlete ve halka devamlı hizmet ve ürün sağ
lanması. 

Orman ürünlerinin öncelikle orman bölgele
rinde kurulacak kâğıt, kâğıt hamuru, çeşitli 
orman sanayiinde kıymetlendirilmesi ve böylece 
işsiz olan ormanlı'k bölgesi halkımıza iş ve gelir 
imkânı sağlanması. Böylece yurdumuzda çok 
bozuk olan sosyal, ekonomik ve kültürel dengeyi 
sağlamaktır. 

Sayın arkadaşlarım, her memleket bu politi
kanın bir veya «ikisine ağırlık vermektedir. İn
giltere, İspanya ve İsrail gibi memleketler, or-
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manı az olan memleketler ağaçlandırmaya, İs
kandinav memleketleri ise ormanı bol olduğu 
için -daha çok ormandan faydalanmaya ağırlık 
vermiştir. Türkiye ise her iki unsurun bizde 
meveudolması nedeniyle ormanla birlikte or
man köylüsünü korumaya, yeniden ağaçlandır
maya ve istihsal edilen ürünlerin ormanlık böl
gelerde kurulacak Devlete ve halka ait orman 
sanayiinde kâğıt hamuru, kâğıt ve mamul ke
reste olarak değerlendirmeye önplânda yer 
vermesi lâzımdır. 

Bu politika, Devletçe ve milletçe benimsen
meli ve büyük zaruret olmadıkça değiştirilme-
meli, Hükümet ve iktidar değişikliklerinin etki
sinden uzak tutulmalı ve partilerarası rekabete 
ve seçim kazanmaya konu yapılmamalı ve bu 
politikanın partiler üstü niteliği ve bilhassa 
millî oluşu hepimizce kabul edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, simdi de orman varlığı
mız hakkında kısaca bilgiler arz edeceğim : 

Amıenejman ve envanter çalışması neticesine 
göre, iki ıbu çalışmaların .bitirilmiş olduğunu çok 
<büyük Ibir memnuniyetle karşılıyoruz,' 'bu neticeye 
göre Türkiye'nin orman sahası 18 milyon hektar 
kadardır, Türkiye'nin orman varlığı ise 800 mil
yon metreküp kadardır. Yıllık orman verimi 13;5 
milyon metreküp, orman yollarının artırrlmaısı su 
retiyle orman ürünü istihsalinin çoğalacağı tan
ın in edilmekte, % 60'ı Ibozuk olan ormanların imar 
ve ıslahı ve yeniden ağaçlandırılması suretiyle or
man 'varlığımız daha fazla artırılabilir bir kapa
siteye sahiptir. 

Üröt'm : 
1974 programına göre 7 milyon metreküp ya

pacak kereste ve 19 'milyon ster yakacak odun is
tihsali mümkün 'görülmektedir. Bunu memnuni
yetle karşılıyoruz. Bu istihsalden 1973 yılında 
5,3 milyon metreküp yapacak kereste satışı yapıl
mıştır. 

Orman yolları hakkındaki düşüncemiz : 
Orman varlığımızı tam olarak işletebilmemiz 

için 160 ilâ 200 ibin kilom -cibre orman yolu yapımı
na ihtiyaç olduğu değerli ormancı arkadaşlarımı
zın raporlarından görülmektedir. Bu miktarın 
takriıben 63 İbin kilometresi 1973 yılı 'başına ka
dar yapılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi 
içinde her yıl takriben 6 ilâ 8 'bin kilometre yol 
yapılması suretiyle yıllık üretimimizin 8,5 anilyon 
•metreküpe çıkarılması öngörülmekte olduğunu 
memnuniyeti e karşılıyoruz. 
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Yapılacak orman yollarının hem orman üreti
mini artırıcı, hem ormanı yeniden ağaçlandırıcı 
ve hem ele orman içinde yaşayan köylülerimize en 
•başta gelen ihtiyacı olan orman yolu temin edici 
'müşterek ınalksath olması lâzım. Maalesef bugüne 
kadarki tatbikatta ıbu maksadı 'bu müşterek gaye
yi 'göremiyoruz. İllâ şu tarafa doğru orman yolu 
yapacağım, canım ıbir parça 'bir viraj yapıver 
şuraya da uğrasın, hayır... Muhterem arkadaşla
rım, memleketin kalkınmasında hepimizin her hiz
metimiz müşterek 'gayeli olmalıdır. Orman yolu 
yapılırken saydığımız bu üç gaye mutlaka dik
kat nazara alınmalıd]r. 

Orman köyü ve köylüsü hakkındaki 'düşünce
lerimiz: 

Muhterem arkadaşlarım, toplam 35 700 köy 
muhtarlığımızın 15 'bin kadarı ve 40 milyon nüfu-. 
'sumuzun 10 milyon nüfusu orman içinde ve civa
rında yaşamaktadır. Bu büyük kitlenin ekono
mik, sosyal, kültürel ve yol, su, elektrik, okul, ca
mi, sağlık, sanayi gibi altyapı hizmetleri, memle
ketimizin diğer (bölgelerine ve insanlarına naza
ran çok azdır. Bu kitlenin % 60'ı 10 milyon in
sanın '% 60'ı işsizdir, fakirdir, çaresizdir. Devle
tin, Hükümetin ve Oronan Bakanlığının ibaşlıca 
Anayasal görevi, yurdumuzun yüzölçümünün 
% 24'ünü ve nüfusumuzun % 30'unu teşkil eden 
orman köyünü ve orman köylüsünü ekonomik, 
'Sosyal ve kültürel ve altyapı hizmetleri bakımın
dan kalkındırmaktır; hepimizin anagayesi bu Ol
malıdır. Bir memleket düşünün ki, nüfusunun 
üçte biri, -sathının üçte biri, dünyanın hiçbir ye
ri ile kıya'slanmayacafc kadar geri, fakir, işsiz, pe
rişan. Ondan sonra da biz Hükümet olarak varız, 
biz Parlamento 'olarak varız. Devletin mevcudi
yeti, Hükümetin mıevcudiycti bunu göz görte 'göre 
devam lettirmemek olmalı. Bu tabiî yalnız Or
man Bakanlığına ait bir iş değil; Devletçe-, Par
lamentoca ve bütün kuruluşlarla işbirliği halin
de ele alım m ası lâzımı giden bir şeydir. 

'Yapılan tespitlere göre beslenme bakımımdan 
oırnıan bölgelerimde yaşayan vatandaşlardan ya
rıdan fazlası ancak bayramdan bayıaima ve bir kıs
mı da kış mıevsilmılerinde ilki üç ayda, bir et yiye-
bilmeiktiedir. Bu vatandaşılarıimız yeterli arazi ve 
geçim imkânla;nna sahip olmadıkları için satm
alıma gücünden mıahrınm bulunmaktadırlar. Ya
pılan araştırmalara göre, ortalama, 6 kişilik or
man köylü ailesinin yıllık bürüt geliri 1095 

372 — 
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Türk lirası olarak tespit edilmiştir. Bunu, kişi 
başuma taksim 'edersek, her aile ferdinin yıllık 
•ortalama bürüt geliri 180 Türk lirası etmekte, 
yıllık geliri 180 lira,, arkadaşlar 10 dolar. Dün
yanın hiçbir yerinde bu kadar az fert başına 
müflllî gelir yok. 12 aya bölünürsie, bir orman 
köylüsünün aylık geliri 15 liraya düşmekte, ya.-
ni günde fert basma 50 kuruş isabet etmektedir. 
Dikkat nazarımızı bu noktanın üzerine teksif et
meye, Devlet 'hizmetlerini bu yöne yöneltmeye 
millî ve vicdanî olarak 'bir mecburiyet duymamız 
lâzım 'arkadaşlar. Günlük geliri 50 kuruş olan or
man köylüsünün bu gelirini 'artırmamız, Türk 
olarak insanca yaşaması için gerekli olanı yapnıa-
ımız şarttır. Bu 50 kuruş Türkiye ölçüleriyle bir 
simit parası, dünya ölçüleriyle bir «Hiç» ifade et-
•m ektedir. 

Kısacası; orman köylüsünün «bugünkü yaşayı
şı, şartları, 'geçimi 've kaderi hepimizi utandıra
cak kadar yürekler acısıdır. Bunun sonucu ola
rak ela orman köylüsü açlık, işsizlik, çaresizlik se
bebiyle köyden şehire akın etmektedir. 

Ormanın korunması; mutlak surette orman 
içinde yaşayan orman köylüsünün öncelikle ko
runması, onlara iş ve 'geçim imkânı sağlaması yo-
luyle olur. 

Bugüne kadarki tatbikat ve başta 6831 sayılı 
Orman Kanunu ve bunu tatbik eden mahut 180 
sayılı tamim, Anayasanın hem ormanı ve hem de 
orman köylüsünü koruma kesin hüküm ve emrine 
aykırı olarak, orman köylüsü hiç düşünülmeden, 
yalnız ormanı koruma ve ormanı işletme maksa-
dıyle mevzuat hazırlanmış ve halen de tatbik edil
mektedir. Bu tatbikatla orman köylüsü hiç 'düşü
nülmemiş; düşünüldüyse, karşılarına 'düşman ola
rak alınmış ve ona karşı en zecrî ve polisiye ted
birlerle ormanın koruımnası yoluna 'gidilmiştir. 

Bu feci tatbikatın dünyada bir benzeri yok
tur. Bu nedenle de bugüne kadar ormanın korun
ması ve geliştirilmesi Türkiye'de başarılı olama
mıştır; bu düşünce ve tatbikatla da 'ebediyen ola
mayacaktır. Neticede orman köylüsü bugünkü pe
rişan duruma düşürülmüş, ormana, ormancıya ve 
nihayet Devlete düşman hale getirilmiştir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görü
şüne göre; orman, orman köylüsü için bir dert ve 
ıstırap kaynağı değil, (bir geçim ve iş bulma kay
nağı olmalıdır. Bu görüş, ıbir Anayasa, ilkesi ve 
millî görüştür; bu hepimizin görüşüdür arkadaş
lar. 

Orman köylüsünün orman ilişkisi ve ilgisi ta-
'mamıyle ekonomik olup, onun yaşama şartları or-
'manla iç.içedir. Bu sdbeple orman faaliyetlerimi-
*zi ve yatırımlarımızı, orman köylüsünü yerinde 
kalkındırmak amacıyle geri kalmış olan ormanlık 
bölgelere götürmemiz lâzımdır., 

Batı ülkeleri açlık ve sefaleti yendiği için kal
kınmıştır. Çünkü kötülükleri, fenalıkları, sosyal 
çalkantıları aç kalan karınlar ve insanlar yaratır. 
Batı ülkeleri bu gerçeği benimseyip uyguladık
ları içindir ki, dengeli bir toplum İmralbilmişler-
dir. 

Parlamento ve hükümetlerimizin esas dava ve 
'gayesi, orman köylüsünü kendi yaşadığı yerde 'ge
liştirmek ve kalkındırmak olmalıdır. Bu da, an
cak bugüne kadar devam cdegelmiş olan, yani bel
li merkezlere yönelmiş olan yatırım uygulamala
rını bırakarak, Türkiye 'Sathında bir yatırım uy
gulamasına geçmekle mümkün olur. Bunda ölçü; 
en çok geri kalmış (bölgeye, yani ormanlık ve dağ
lık bölgelere kalkınmada öncelik vermektir. 

•Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; netice 
olarak Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
temennileri olarak şu hususları arz etmeyi yerin
de buluyor ve uygulamasını önemle istirham edi
yoruz. 

1. Ormanı korumak, 'geliştirmek ve faydalan
mak için önce orman köylüsünü korumak ve kal
kındırmak lâzımdır. 50 senedir bunun aksi ya
pıldı. Müsaade'edin de öncelik biraz da orman 
köylüsünün korunmasına verilsin. 

Köy kalkınma'sının temel şartı olan yol, elek
trik, okul, cami, içme ve sulama suyu, sağlık ''tesi
si, orman ürünleri, küçük ve büyük sanayi tesis
leri, hayvancılık gilbi temel hizmetlerin orman 
köylerine acilen getirilmesi lâzımdır. 

Bu, yalnız Orman Bafcanlığmuzın değil, bü
tün bakanlıkların müştereken kabul 'ettikleri bir 
prensip olmalıdır. 

2. Orman köylülerimize iş ve geçinme sahası 
temin için istihsal edilen orman ürünlerini önce
likle orman köy, ilçe, il ve Kastamonu gibi (Alkış
lar) orman varlığı çok 'bol olan, senede iki milyon 
istihsali olan ve fakat yolsuzluktan vesair sebep
lerden 6 milyonu ormanlarda çürüyen yerlerde 
entegre kâğıt sanayiinin, 'ağaç sanayiinin kurul
ması lâzımdır. Bu, ekonominin de, millî kalkın
manın da, Türkiye'yi doğru dürüst idare 'etme
nin de temel şartıdır arkadaşlar. 
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3. Orman köylülerine verilen kesim, çekini 
ücretlerinin, istihsal edilen kerestenin .'metreküp 
satış (bedelinin en az 1/5'i verilecek şekilde artırıl-
nrası gerekmektedir. Bin liraya satılıyorsa, onu 
çeken köylüye 200 lirası verilmelidir. Ancak bu 
sayede Devletçe ve Orman İdaresince orman köy
lüsünün sömürülmesi önlenebilir. Sayın Halk 
Partili arkadaşlarım hep sömürüden bahsederler. 
Türkiye'deki gibi orman köylüsünün fecî, merha
metsiz, emsalsiz 'bir sömürü düzenine dünyada 
rıaslammaanıştır. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, hu Ibir parti 'meselesi değil de
dim. Orman politikası millî bir politikadır. Bu 
politikayı hepimiz benimsemeli ve orman köylüsü
ne, çektiği metreküp hasma Orman İdaresince, 
muhammen satış bedelinin hiç olmazsa. 1/5'i ve
rilmelidir. Böylece o pa.ra ile geçimini sağlasın, 
biraz da ıbirikim yapsın ve sayın iktidarın, «Halk 
-sektörü, halk sektörü» dediği yöne orman köylüsü 
•de 'bir - iki kuruş para koyabilsin. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen S'ayın Tos
yalı. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Devam et
sin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arzuya, göre muamele yok 'arka
daşlar. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum 'Sayın Başkan. 

4. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı, millî savun
ma ilıitiyacı kadar ibüyük 'bir ihtiyaç, Türkiye'yi 
yeniden yapma ihtiyacı, vatana vatan katma ihti
yacı olan; Türkiye'yi yeniden ağaçlandırma me
selesi. TürkiyeVi yeniden ağaçlandırma ve eroz
yonu önleme faaliyetlerinde orman köylüsü faali
yetlerini bugünkünün 3 - 5 misli artırılmalıdır. 

60 Bin hektar arazi ağaçlandırılıyor. Arkadaş
lar iböyle gidersek 100 yıldan fazla sürüyor. Bu 
100 yıl zarfında mevcut orman 'varlığımız zaten 
yok olacak. Yani Ibir şeyin arkasından koşuyo
ruz; 'am'a yetişemiyoruz. Bu bakımdan yeniden 
ağaçlandırma işi her çareye başvurularak yılda 
asgari 250 Ibin hektar -olacak şekilde planlanmalı 
ve Iburada orman köylüsüne daha fazla iş verilme
li ve daha fazla ücret verilmeli. Bu sayede or
man köylüsünün geçimi, birikimi, müteakip kal
kınmalara iştiraki temin edilmiş olsun. 

5. Orman köylüsü tüm olarak sosyal güven
liğe kavuşturulmalıdır. 

Sevgili arkadaşlar, orman köylüsünü unutmu
şuz. Orman köylüsü sosyal güvenliğe, sağlık've is
sizlik sigortasına alınmalıdır. Sosyal kalkınmayı 
önplânda tutan sayın iktidarın (bu yönde, bir ic-
racaat yapmasını memnuniyetle karşılayacağız 
ve yanında olacağız. 

BAŞKAN — Ricamı son defa olarak -tekrar 
ediyorum efendim. Son sözlerinizi söyleyin efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam. Sa
yın Başkanım, bitiyor. 

Orman köylüsüne şimdiye kadar çıkardığımız 
kanunlarla sağladığımız yardım fonları (Gecen 
sene çok çeşitli kanunlar* çıkardık) iyi kullana
rak,, kereste istihsali, ağaç; sanayii ve yeniden 
ağaçlandırmada ve gelir elde etmeleri dışında, 
çalışma müddeti eriyle orman köylülerini kalkın
dırmak, yerine göre arıcılık, tavukçuluk, hayvan
cılık, küçük el sanatları, orman kesini âletleri ve 
imalâtı 'gibi çeşitli yan gelir getirecek imkânlar 
'bu fonlarla orman, köylüsüne sağlanmalıdır. Bu 
fonların muayyen yerlere .teksif edildiği görül
mektedir'. 

Yalnız Sayın Orman Bakanımızın ıbir yazısı
nı okudum, memnuniyetle karşıladım. Hakikaten 
Köy İlişkileri (i! en el 'Müdürlüğü nün yönelişini, 
hu fonları kullanmak için yönelişini takdire değer 
(buluyorum. Fakat yeterli ıbulmuyorum. Daha faz
la 'teksifi mesai etmelerini istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Tosyalı, sözünüzü kesmek 
mecburiyetİnde kalaeağım efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Az kaldı, 
yarım dakikalık efendim. 

7. Orman köylülerinin okul, cami, köprü ya
pımı gibi müşterek kamu ihtiyaçları, kendi evleri-
îii yapmaları giıbi zatî ihtiyaçları, yakacak ihti
yaçları ve pazar - satış ihtiyaçları ile istihsali 
teşvik primi olarak verilmekte olan şu mahut, -şu 
meşhur % 25 hakları, orman köylüsünün kesim, 
çekim yapanların haklarını Allah, Hilalli aşkına 
iyi kullanalım. Çeşitli 'müşkülâtlar meydana geti
rilmeden tam hakları verilsin. Bıktım, 'ben din
lemekten, milletvekilleri 'dinlemekten hıktılar, ıbü-
tün partiler dinlemekten hıktılar. Orman köylü-
•sünün yapaeak, yakacak, pazar - satış ve % 25 
hakları zamanında 'verilmiyor, yeterince verilmi
yor. 

Yıllardan heri... 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, o son cümleyi el" 
rîoa edeyim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti efen
dim, sen madde. 

Son madde olarak (muhterem arkadaşlarım, ve 
orman koy İlişkilerinde en mühim madde olarak 
belirtmek istediğim şudur. Orman köylüsünü or
manla ve Devlete düşman eden, onu yaşamaktan 
ve orman köyünde kalmaktan mahrum hır akan, 
canından bezdiren (bazı orman •bölge şeflerinin 
Oonııan 'bakım ve muhafaza, memurlarını takdirle 
anıyorum, anıyoruz.) Çünkü hiçbir bakanlıkta 
yüksek tahsil yapmış da köy ile dağın tepesi ara
sındaki boşluk sahada, yağmur, yağış altında yük
sek tahsiliyle köylüme, memleketime hizmet eden 
başka bir kuruluşun adamı yek. Hakikaten bu hu
susu takdir ediyoruz, büyük şükran borcu içinde
yiz. Bunların maddî, manevî .yönden, 1 voli
den adam akıllı bu fedakâr kişilerin kalkınmasını 
istiyoruz. Fakat bu takdirsizlik 'sebebiyle inidir, 
ahlâkî 'sebeple midir? Hangi sebeple olursa olsun, 
söylediğim ıgibi, orman köylüsünü ormana ve dev
lete düşman eden, onu yaLşamaktan ve orman kö
yünde kalmasından 'mahrum bırakan canından, 
bezdiren bazı orman bölge şeflerinin, orman ba
kım ve muhafaza memurlarının hiçbir kanunî, in
sanî ve adalet ölçülerine sığmayacak şekilde (ar
kadaşlar, bunlara şahidiz, bunları hiç kimseyi it
ham için söylemiyorum hakikati belirtmek için 
söylüyorum) Sayın Bakanımızın bu işte... 

BAŞKAN —• Sözünüzü kesiyorum, Sayın Tos
yalı. Mecbur kaldım efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti, bitti 
Sayın Başkanım. 

Orman içinde özel biçimde yapmakta oldukla
rı kasıtlı, kötü muamele ve kanunun yanlış tatbi
katına mutlaka son verilerek orman köylüsünün 
ormanı ve 'ormancıyı sevmesini ve ormanın bir ni
met kapısı olduğunu köylüye belirtilmesi lâzım
dır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak bu 
görüş ve temennilerimizin dikkat nazarına alın
masını ve 'alınacağına emin olarak bütçenin aziz 
milletimize, ormancılığımıza ve başta Sayın Ba
kan olmak üzere bütün ormancı mensuplara, ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Teşekkürlerimle grupıım adına saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tosyalı. 
Sayın Bakan, söz istemektedir, Orman Bakanı 

Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efendim. (C. H. 
P. sıralarından 'alkışlar.) 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Sayın Başkan, muihterem milletvekille
r i ; bugün Orman Bakanlığının Bütçesi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Millî Selâ
met Partisi Grupu, Demokratik Parti, Adalet 
Partisi ve Cumhuriyeitçi Güven Partisi Grup 
sözcüsü arkadaşlarımız, gruplarının görüşleri
ni belirttiler ve bizi her yönüyle tenkit eden ve 
temennilerde bulunan çok kıymetli fikirler or
taya koymuş bulunmaktadırlar. 

Bu grupların Bakanlığımın 1973 yılında yap
mış olduğumuz hizmetler ile 1974 yılında vere
cek olduğumuz, 1974 yılı Bütçesinin, gereği olan 
bütün hizmetlerin dalha olumlu ve halka dö
nük bir şekilde, aynı zamanda plan ve projele
rimize ışık tııtacağından emin olduğum için 
başta grup sözcüsü arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. 

Bu arkadaşlarıımm, gördüğüm kadarıyle, he
men hemen hepsi bu bakanlık bütçesi üzerinde 
temennilerde bulundular ve bize ışık tut/tular. 
Bu ışıkları hakikaten bütün teşkilâtımla birlik
te elimden geldiğince ve kanunların verdiği 
yetkiye dayanarak, Anayasa düzeyi içinde bü
tün halka götürmeye ve onlara eşit şekilde hiz
met edeceğime burada söz veriyorum. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Arkadaşlarım, beni burada içtenlikle duy
gulandıran bir husus varsa, o da bütün arka
daşlarım temennilerini yaparken bana yönelt
tikleri tenkitlerdir. Her zaman burada ifade et
tiğim bir kelimeyi burada yine sarfetmeye mec
burum. Arkadaşlar bana bu tenkit ve temenni
lerini yöneltirken, elbetteki attıkları çiçekler 
içerisinde ufak tefek dikenleri olacağını kabul 
ediyorum. Onları de ben sineme bütün teşkilâtımla 
birlikte çekeceğim. Ama, tabiatiyle bunları Ana
yasanın, kanunların, yönetmelik ve tüzüklerin 
'gerektirdiği imkânlar dairesinde bütün arka
daşlarımla hizmetinizde ve halkın hizmetinde 
olacağımızı tekrar etmekte fayda mütalaa ede
rim. 

Muihterem arkadaşlarım, daha önce hazırla
dığım bir metni yüksek huzurunuzda takdim et
mek istemiştim. Bu metin daha önce bastırıla-
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rak sayın millet vekillerin dolapla rina atılmış
tır. Bu meJtin çok uzun bir bütçe takdimi oldu
ğu için onu okumayacağım. Vaktinizi almadan 
burada güzel konuşmalar yapan arkadaşlarımın 
sadece suallerine ve temennilerine cevap ver
mekle iktifa edeceğim. Çünkü bu kürsüde uzun 
konuşan Bakan arkadaşlarımızın antipatik ol
duklarını biliyorum. Onun için fazla konuşma
ya lüzum görmüyorum. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Cumlıuriyöt Halk Partisi Grupu sözcüsü Sa
yın Buyrukçu, ormancılık ve Onman Bakanlığı
nın şimdiye kadar halledemediği problemlere 
'değindi ve hu problemleri eleştirdi ve bize bu 
problemlerin halledilmesi için bazı temennileer-
de bulundu. Elbette arkadaşımın müşterek me
suliyetini taşıdığımız Hükümetçe kendisi de 
bana ve arkadaşlarına yardımcı olacak, gru
pu m la ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün üyelerince cihetteki temenni etmiş olduğu 
(bu hususlara yerine getirmeye gayret edece
ğiz. 

1937 yılından sonra 6831 sayılı Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi bakımından mey
dana gelmiş olan, tedvin edilmiş olan bu ka
nunlarla, ek 3 neü maddesine göre Orman Ba
kanlığına bağlı orman içi köylerinin kalkm'ma-
isı için kurulmuş olan Umum müdürlüğe veril
miş olan yetkileri bir fonla tespit eltmiş bulun
maktadır. Bu fonun tümü ile söyleyeyim bu ka
nunun geçen sene değiştirilmiş ve bazı aksalk-
lı'kları ortaya koymuş idi; ama o zaımatı muha
lefette bulunan bir üye olarak ve bir teknis
yen, bir grup sözcüsü olarak burada, bu kanu
nun bazı aksaklıklarını belirtmiş idim, grupum 
adına, O aksaklıkların en bastla geleni 34 neü 
maddesi idi. Lütfettiniz Büyük Millet Meclisin
den geçti ve bugün belki yarın Senatoda da gö
rüşülmek üzere 34 :ıcü maddenin eski şekline 
çevrilmesi ve kooperatiflerin kurulması yönün
den ve bilhassa orman içi köylerinim ve orman
lardan geçen bazı projelerin de bu fena para 
alındığı için onu da eski hale koymak üzere or
tadan kaldırmış bulunuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığa ilk gel
diğimin hemen diyebilirim ertesi günii sormuş 
olduğum, husus bu idi. Hemeın bunun hakkında 
Bakanlıkların mütalaası alınmak üzeredir. Şimdi 
Danıştaya gönderilmiş durumda. Danıştayım he-
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yeti umu m iyesi nde görüşülmek üzeredir. Bu 
hafta içinde, belki 10 gün Sonra bu tüzük Danış
tay d an. çıkacaktır. Tüm;ü ile bütün arkadaşla
rım bunu bilmelidir. Fon yönetmeliği çıkmıştır. 
.'Sayıştay'da bulunanı 'kararı da çıkmıştır. Buna 
ait gerekli projeleri, arkadaşlar hazırlamışlar, 
derhal bu yönetmelik ve tüzük çıkar çıkmaz -faa
liyete geçilecektir. Bir şeyi söyleyeyim,; 1744 sa
yılı Kanunun 34 n!cü maddesinde mevzubahis 
olan kooperatifler kurulmadığı takdirde orman 
içi köylerinin kalkınması konusunda bu fonun 
sarf edilmesi mümkün değildir. Bunu Sayım Tos
yalı arkadaşıma, hem kendisini severek; ama 
grup adıına -konuştuğu için kendisine söyleye
yim. Ben geçen sene bu kadar fakirlik edebiya
tı yaptığım zam;an, arkadaşlar aşağıdan bana 
söz atmak suretiyle «.Fakirlik edebiyatı yapma
yalım» demişlerdir. Allah'a şükür ki bu, konuda 
simidi beralber konuşuyoruz. O fakirlik edebiya
tını halledeicdk oilaın orman içi kalkınma koope
ratifleridir. Bunlar verilmediği takdirde hay
vancılık kredisi veremem, su yapma kredisi ver
mek imkânına sahip değilim,, yol kredisi vere
mem ve şalhıslara vermek imkânına sahip deği
lim. Bunu arkadaşlarım bilmelidir. Seçim bölge
lerimde bu kooperatifler kurulduktan sonra mut
laka ç.o-k daha rahat olarak size hizmet edebi
leceğiz; benim yerime geilecdk olan başkası da 
olsa size daha rahat hizmet edecektir ve bu 
memleketin kalkınnıasınm ona bağlı olduğumu 
söylemek isterim. 

Sayın Tosyalı demiştir ki; «'Bir defa da Kas-
tamıomu'nıın köylerinden haşlayın.» Kastamonu' 
ııun her köyü fa'kir olduğu gibi, başka yerler de 
fakirdir; ama arkadaşlarım bilmelidir ki, biz. 
oradan başlayacağız. Hüjkümet olarak söz ver
dik ve bu söz bizim bir namus ve şeref sözü-
müzdür; onu yenine getireceğiz. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

Sayın Buyrukçu arkadaşım, demiştir ki, «10 
sene müddetle bunun bitirilmesi lâzımıdır.» (Ta
biî 1744 sayılı Kanunun emri budur.) Doğru; 
ama bu, bu müddet zarfında bitebilecek midir? 

Muhterem' arkadaşlarım, hiçlbir haıkanlığa na
sip olmayanı teknik potansiyele bu bakanlık sa
hiptir. Kültür bakımından, yetişmesi bakımından, 
ilim, irfan bakımından, güç bakımından.. Ben 
tcıknik arkadaşlarımla iftihar ediyorum,. Yalnız, 
bu Personel Kanunu o hale geldi ki, bu. arka-
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dağlarımızı vazifeye sovketmek için insana vic
dan lâzımdır. Çünkü, bir teknik elemaın pahalı 
yetişmiş bir elemandır. Bunun her yere itilmesi 
mümkün değildir. Başka yerlerde gayet kolay 
kıym.etlendiri'lme.ktedir. ama bugün memleketi
mizde kolay olmuyor. Personel Kanunu bugün 
Hükümette görüşülmektedir, sabahleyin oraday
dım. İnşallah yaikında çıkar ve arkadaşlarımı bu 
vazifeye götürebilmek imkânını sağlar ve beın 
de bu vazifeyi rahat yapma imkânına kavuşa
bilirim. Bu bakımdan bu hizmet on senede bit
mez mi? 

.Muhterem ar-kadaşılarım, elbette ki 13 komis
yon var idi; (Bunlar şimdi 1744 sayılı Kanuna 
göre Kadastro. Komisyonları olarak isimlendi
rilmiştir.) .l'5:e çıkartıyoruz. Eleman bulduğumuz 
zaman bunu dalıa da fazlaya çıkarmak mümkün
dür. o'er üyeden 75 ekiple çalışacağım. Türkiye' 
de en fazla şikâyet edilen yerler, ihtilaflı olan 
yerler öne alınacaktır. Vatandaşın huzurunu ge
tirmek için cihetteki bu y ör ellerden başlamak 
zorundayız. Bu hudutlar, bu mülkî sınırlar belli 
olmalıdır. Yani Sayın A. P.'li eski Bakan arka
daşım Özalp'in söylediği gibi; Devlet ormanını 
bilmez, vatandaş hududunu bilmez, Devlet, va
tandaşla arasımda bulunan sınırı koyamamış ; biz 
ona hizmet edeceğiz... Mümkün değil. Bunu ya
pabilmek için mutlaka bu kadastro komisyon
ları faaliyete geçecek ve bu arkadaşlarım, halk
la devlet arasmdaiki münasebetleri iyi kurmak 
suretiyle bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak 
için elimizden geleni yapacağız. Bana söylenene 
göre, Yönetmeliğin 15 güne kadar geleceğimi 
zannediyorum. Bu Danıştaydan öğrendiğim 
bir husustur. 

.Sayın Buyrukçu arkadaşım, orman işçileri
nin korunmasını istemiştir. Buna değinen diğer 
grup sözcüsü arkadaşlarım da vardır. Tarım, Or
man İş Kanunu son safhasını almıştır. Bakanlık
lar arasındaki son safhasını almıştır. Süratle 
Hükümete geldiğinde bu iş halledilmeye mec
burdur. Doğrudur, arkadaşlarıma iştirak ede
rim,. Senelerden beri burada ben de aynı şikâ
yette bulundum. YSE ile Karayollarında bulu
nan bir işçi, dozerei ile orman içinde çalışan 
bir orman işçi veya dozercisi kazaya uğradık
ları zaman, ormanın dozertaisi eğer yaralanır bir 
saikatlığa duçar olursa herhangi bir sosyal hak
kı yoktur. Ama YSE'nin, Karayollarmmki ra-

I hatlıkla her hakka haizdir. Elbetteki bu adalet-
I sizliğin ortadan kaldırılmaısı zorunludur, doğru-
I dur, arkadaşlarıma iştirak ederim,. 

Halk - orman münasebetleri konusunda bil-
I hassa Sayın Buyrukçu arkadaşım bir konuya de-
I ğindi; bunu kendisi bizzat yaşamıştır. Sayım 
I arkadaşım, evvelâ grup adına konuştu, doğru; 
I ama kendisinin yaşantısını da burada talbiatıy-
I le eleştirmeye nıeehur kaldı. Orman - halk mü-
I naisöbetleri yanında bir de personel münasebetle-
I ıini ilâve etti. 
I Muhterem arkadaşlarım, ormancılarla hal-
I kim arasında bulunan münasebetler çok ömeını-
l lidir, doğru; am,a bu tarihe kadar polisiye ted-
I birlerle, (A. PAle bulunan eski bakan arka-
I d aşı mm da söylediği gibi) bunun halledileöeği-
I ne kani değilim,. Ekonomik tedbirlerle halledil-
I mesi zorunludur. Ekonomik tedbirler, sosyal ted-
I birler alınmadıktan sonra ormanın korunması 
I mümkün değildir'. Aç insan her şeyi yapar. Me-
I ralarmı ıslah etmemişsin, hayvanları aç. Orman 
I toprağı en zayıf bir topraktır. Ormanı kestik-
I ten sonra onu iki, üç sene ziraatte kullanırsınız, 
I İki, üç sene sonra toprak akar gider ve orada 
I bulunan vatandaş aç. ve biçare kalır. Yakacak 
I vermemişsin, yol yapmamışsın, okul yapmamış-
I sın, suyunu vermemişsin, elektrik hizmetlini gö-
I türm emişsin, iş verm(e gücüne sahip değilsin, ola-
I nağını bulamamışsın; ama bu memleiket'te di-
I yorsun ki, «.ormanı kesmeyin»; bu kolay değil-
I dir. O halde ormancılık politikası bakımından, 
I orman mühendisi ve teknikeri veya mühen'diis 
I muavini arkadaşlar ne yapsın? Hükümet vere-
I cek, devlet verecek, o da elbette yapacaktır. 

I Durup dururken ormancı meslektaşlarım, 
I orman içinde yaşayan vatandaşlara muhasim öl-
I mazlar, zaten lüzum da yoktur; ama verilen ka-
I nunî vazifelerini yerine getirmek için, vazife-
I sini yaparken mutlalka karşılıklı olarak orm,an-
I cıyla halk mücadele ederler. Nasıl ki, ağaç bü-
I yümeye gayret ediyorsa, orman içindeki köylü 
I vatandaş da yaşamaya gayret ediyor, alna or-
I inancı eziliyor. Günkü, birisi «kesmeyeceksin» di-
I yor, diğeri «*ben yaşamak için yiyeceğim,» diyor. 
I Bu durumda siz arada ezilmeye mecbursunuz. 
I Onun için, bu konuda görevli bulunan or-
I inancı arkadaşlarımı, halk ve orman münase-

I betleri bakımımdan söylendiği gibi hiçbir zaman 
töhmet altında tutmaya hakkım yoktur. Onlar 
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Vazifelerini yapmaya, kanunî vecibe olarak ye
rine getirmeye mecburdurlar. Hatalar olabilir, 
bir toplum içinde hatalı olanlar vardır; am,a o 
toplum, içinde üç kişi, beş kişi hata etmiştir di
ye, mutlaka tümünü hatalı görmek veya gös
termek herkaldc bir vazifeşinas!ı!k, bir kadirşi-' 
nas'lık olmaması gerekir; bunu arz ederim. 

Orman yangınlarının arttığımdan bahsettiler. 
Muhterem arkadaşlarım, orman yangınlarının 
artımında sebep çok. 19'37'den 19'72'ye kadar 
25 000 yangın olmuş ve 1 223 000 küsur hektar 
orma,n arazisi yanmıştır. 37 senede bu kadar yan
ığın memleketi elbette ki büyük bir felâkete gö
türmüştür. Geçen seneki felâketi Allah kimseye 
vermesin. Hakikaten sık sık yangın olmuştur. 
Acaiba bu yangınlar, sadece ormancıların orman
ları koruyamadığından mı olmuştur? Hayır... 
Orman muhafaza memurlarının koruyamadığın
dan m,ı olnmş/tur ? Hayır... Bunun sosyal, ekono
mik ve siyasî nedenleri var. 

'öyle devirler gördük ki, burada kanunlar 
çıkarken seçimden evvel peşkeş çekilirdi, se
çimden sonra aflar çıkardı... Böyle bir zihniyet
te, elbette bu m;em,lekette yangın olur ve arta
bilir; ama bunun nedenini mutlaka orman cami
asınla veyakut da vazifelisine yıkm,ak hatalı 
olur. 

Hatalarımızı anlıyoruz. Bu yaptığımız ten
kitlerin cevabını verirken, «sizin tenkitleriniz 
bize ışık tutmayacak» mamasına alınmasın. Mut
laka ışık tutacaktır ve onları tatbik etmek için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz; am,a mut
laka şunu da bilmeliyiz ki, yangınların müseb
bibi, yalnız omun koruyucusu, onun muhafazası
na memur olan orman mühendisi, tekniker veya 
muhafaza memuru değildir. Onun birçok neden
leri vardır, hepinizin malumudur. 

Sayın Buyrukçu arkadaşım yakacak odun 
bölüm.üne değindi. Yakacak odun konusu, söyle
diğim gibi, 1744 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi 
tadil edildiği zaman halledilecektir; ama bugün 
kanunen ve müsaade ile kesilen oduna nazaran 
bizim, görmediğimiz, bize hiç sormadan kanun
suz olarak kesilen odunların miktarı daha 
fazladır. Onu söyleyebilirim,; aıma tespiti müm,-
kün değildir. 

Evvelâ odunu yakacak olarak kullandırma
mak lâzımdır. Ona kömür vermek, elektrik ver
mek, linyitleri işleterek ona başka bir tertibat 
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bulmak, bir yakıt bulmak suretiyle, meselâ li
kit gazları köylere kadar götürmek zorunlulu
ğu vardır. Ama bunların dışında, siz hiçbir şey 
götürmez ve bu memlekette sadece odunu yaka
cak olarak kullandırmaya kalkıştığımız zaman 
elbette ki ormanlar yanacaktır, kesilecektir ve 
bu yüzden karşılıklı olarak onun içinde yaşa
yan vatandaşa hasım olmaya mecbur oluruz. 
Bir hükümet, bir devlet, bir ormancı veya bir 
milletvekili böyle müh ası m hale gelmiş olu
yor. 

M. S. P. sözcüsü sayın arkadaşım Lütfi Kök-
taş; biMıassa ormanın tablo haline getirilerek, 
manevî değerlerini çok kıymetlendirip, estetik 
yiönleriıni ormancılara da örnek olabilecek şekle 
getirebileceğimizi söyledi. Ben -kendisine teşek
kür edeceğim. 

Senatoda olduğu gibi burada da aynı şeyi va
zettiler ve prensibini koydular : Ağaç kesme
nin dinî bakımdan günah ve dikmenin de bir va
zife olduğunu söyledi. Ona, söylediği bu tem,en-
mil erden dolayı teş'ekkür ederim. Bizim de ar
zuladığımız budur. 

Maddî faydalarını anlatırken, sadece Türki
ye'de değil, bütün dünyada, sanayide ve her 
yerde; şu anda Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin içinde kullandığımız kâğıdımız, elimizde 
bulunan kaılem, oturduğumuz koltuk, gördüğü
müz her şeyin bir kısmı selüloz sanayimden ve-
yalınt da ağaçtan meydana gelmiştir. En modern 
sanayilerin bununla kurulduğu ve bu memle
kette bunlara ne kadar ihtiyaç olduğu bilinmek
te ve bugün dünyada odunun 4 bin yerde kul-
lanıla'bildiği ifade edilmektedir. O halde, odu
nun ve kerestenin me kadar lüzumlu okluğunu ve 
ağacın önemini bu memjlekotie ifade etmek zo
rundayız. 

Sayın Lütfi Köktaş arkadaşım, bir noktaya 
daha değimdiler, hazır fırsat bulmuşken söyle
yeyim; Türkiye'de, Ankara'da muhtelif yer
lerde profesörler ve yaibancı memilekette bulu
nan uzmanların söylediği gibi Türkiye'de çev
re sorunlarının en önemli, başta gelen unsuru 
ıorm.amdır, ağaçtır. Zehirli gazların temizleyicisi 
ağaçtır. Onun her yaprağı bir insanın veya bir 
hayvanın ciğeri gibidir; karıbondioksidi alır, 
oksijeni verir. Hastaneler, ve bilhassa göğüs has
talıkları hastaneleri için ormanlık olan yerler se
çilir. Orman olmadığı yerde temiz su olmaz. Or-
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man olmadığı yerde toprak akıp gidecektir. O 
'halde çevre sorunu hava, çevre sorunu toprak, 
çevre sorunu sudur. Bu üç unsurum da temiz
leyicisi ormandır, ağaçtır. O halde, oradaki uz
manlara hatırlatırım ki; Türkiye'de or.m,anm bu 
konudaki önemini belirtmek en önemli vazifedir. 
Bir ciğer hastasının iyi olduğu yer, bol oksije
nin olduğu yer, orman içinde bulunan hastane
dir. O halde, çevre sorununu başka türlü müta
laa etmek mümkün değildir. 

Arkadaşımız «'Ağaçlandırmaya gerekli önem 
verilmelidir» dedi. Muhterem arkadaşlarım, 
memleketimizi ağaçlandırmak en önemli vazife
dir, doğrudur. Sayın eski bakan arkadaşım, Ada
let Partini sözcüsü burada, onman ağaçlandırma
sını, yetkili bir orman mühendisi olarak dile 
•getirmiştir; ağaçlandırmıanın en pahalı bir faa
liyet olduğunu da söylemiştir. Yalnız en çetin 
olduğunu söylememiştir. Şimdi Ağaçlandırma 
(İenel Müdürlüğümüz proje, plan yapıyor, gidi
yor, ağaçlandırmayı yapmaya kalkıştığı zaman 
karşımıza sosyal problemler çıkıyor. Vatandaş 
geliyor, diyor ki ; «Benim, hayvanım ne ola
cak!» Bugün Sinop'ta böyledir, Kandıra'da böy
ledir, Bilecik'te böyledir, Şarkta bir çok yerde 
böyledir. «Ne yapacağımı?» diyor. Şimdiye ka
dar o vatandaş ormanların devletin olduğunu 
biliyordu, ama hayvanını oraya rahatlıkla gön
deriyordu. Yaprağından istifade ediyordu, çalı
sından istifade ediyordu, kimse ona dokunmaz
dı. Bazı ufak tefek ziraî aletlerini, kazmasının, 
küreğinin sapını vesairesini de yapıyordu. Hiç 
kimse dokunmazdı, ama şimdi tel örgüyü çekip 
ağaçlandıracağım dediğin zaman, karşına çıkı
yor diyor k i ; «Bizim, hayvanlar ne olacak?» Bu
num çaresini bulduk, sayın arkadaşım, bilme
lidir. OK. - KÖY bunun için kurulmuştur. Or
man içi köylerinin ilişkileri bunun için kurul
muştur. 

Denmiştir ki; oraya gitmeden evvel, krediyi 
vereceksiniz, yem vereceksiniz, imkân vereceksi
niz, onu orada yerinde kalkındıracaksınız, mera 
ıslahını yapacaksınız, ondan sonra ağaç tarama
sını yapacaksınız. Şimdi vatandaş, orm^n devle
tin olmasına rağmen, seni oraya sokmamağa gay
ret ediyor, 

Bulgun proiblem, haline gelmiştir, o köylüleri 
başka yere iskân etmek de mümkün değil. Ne 
yapacaksınız? Evet o fonda belki «iskân etm;e 
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fonu» da vardır. Anayasanın emrettiği riza ilö 
başka yere iskân edilmesi mümkündür. 

Keçi problemini hailedememişiz. Türk Hükü
metleri bu tarihe kadar 21 milyon keçiyi halle--
demedi. Köylü keçi yetiştirmeye alışmıştır. Ba
na geçen gün bir vatandaş geldi; «Benim, kÖyünv 
de bulunan ağaçları kesmeyin, benim keçilerim, 
ne olacak?» dedi. 

6831 sayılı Kanun ormana keçi sokulmasını 
yasak etmiştir, ama köylü bana diyor ki ; «Ben 
keçiyi ne yapacağım?» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Koyun
la değiştireceksin. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Sayın Tosyalı; «Koyunla değiştirecek
sin.» diyor. Doğrudur, keçiyi alıp koyun ver
mek, inek vermek doğru, ama o alışkanlıklar
dan onu vazgeçirmek, ondan sonra bir plan ve 
programa bağlamak bir hükümet meselesidir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Koyunu besleyemez ki... 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Bir arkadaşım, da diyor ki ; «Koyunu bes
leyemez». O da doğrudur, koyunun merası baş
kadır, keçinin merası başkadır. O halde bu menı,-
lekette bunları halletmek için plana, programa 
bağlamak lâzımdır. Yalnız söylemekle olmaz... 
Bu fonu kurduk, bu projeleri de yapıp ele al
mağa mecburuz. Evvelâ kooıperatifleri kurmağa 
mecburuz. Bunlar baitün orman içi kooperatif
lerine bağlıdır. 

Orman sanayiinin kırsal alana intikali Hükü
met Programına alınmıştır. 

Muhterem, arkadaşlarım; bugün Artvin' 
den, İzmit SEiKA'ya tomruk taşınıyor. Bu, esef 
verici bir husustur. Entegre sanayii kurmak, 
yarı mamul halde dalha ucuza nakletmek ve ora
da da işçi istihdam etmek mümkündür. Oradaki 
vatandaşlarımız da bu sayede iş bulmuş olur. 
Kastamonu'dan ağacı kes, başka yere naklet, 
biraz da Sayın Tosyalı'nın gönlünü yapalım,... 
Bu mümkün değildir. Geçen gün Kastamonu Mil
le tvckilleri arkadaşlarım,ızla birlikte Sayın Tos
yalı bunu dile getirdiler. Her sene de dile getiri
yorlar. Şunu ifade edeyim ki, bugün ecnebi bir 
fanla, Türkiye'nin Kars'a kadar olan kısmının 
bütün envanteri yapılmaktadır. 
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Sayın A. P. sözcüsü arkadaşım ifade etti, 
dedi ki; «Eskiden İzmit'te, yarı bilinirdi, yarı 
bilinmezdi bir fabrika kuruldu. Sonradan şu şu 
şu fabrikalar kuruldu, yine onlara da bu mem
lekette orman nıetası verilebildi, orman sanayii 
için gerekli kereste veya tomruk veriletildi. 
Ook daha verilebilir.» Doğrudur, ama şimdi Sa
nayi Bakanlığı bir taraftan teşvik belcesi veri
yor. Gecem gün .gerekli tedbiri aldım,, derhal ya
zı yazdım, : Orman Bakanlığının varlığı bilin
meden teşvik belgesi veremezsiniz.» (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) Orman Bakanlığının varlı
ğı bilinecek, soracaksın; «Ben falan yerde bu 
işi kurabilir miyim?» diyeceksin, ondan sonra 
vereceksin. 

Artılk eski alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. Bu 
memlekette, Doğuda olsun, Karadenizde Olsun, 
Marmara Bölgesinde, G-üneyde olsun, e'lbetteki 
'her şeyin envanteri yapılacak, orman varlığı bi
linecek. Kırsal alana ve o fakir bölgelere küçük 
küçük sanayiler kurulup, onlar büyütülerek yarı 
mamul madde halimde başka, yere getirilir. Ama 
mutlaka bunların böyle yapılması lâzımdır. İs
tihdam sorunu ancak böyle halledilir. 

Sadece İzmit civarında, Marmara, Bölgesi ci
varında sanayi denirse, bunda ben yokum,. Bu 
memleketin gereği ne ise mutlaka onu yapmağa 
medburuz. Sayın A. P. sözcüsü de söylemişti, 
şimdi yeri gelmişken söyleyeyim; üç. kişiyi, beş 
kişiyi zenıgin etme politikası bitti, öldü o... 
(C H. P. sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar.) 
O politika artık gömüldü toprağa, bitti artık. 

Bu memleket zengin olacaktır, fakirin de 
bir seviyesi olacaktır. Bunun başka şıkkı yok
tur. 

Sayın Değer arkadaşıma teşekkür ederim,. 
Dertleri dile getirdiler, özellikle notlarımı da 
aldım,, kendilerine ayrıca yazılı olarak da ce
vap vereceğim. O tüzük ve yönetmelikleri Da-
nıştaiya gönderdim, ondan endişeniz olmasın. 
Diğer sorulanınıza teker teker yazılı olarak ce
vap vereceğim. Hem elinizde bir vesika olur, hem 
de bir taahhüt olur. 

A. P. sözcüsü Sayın Hüseyin Özalp arkada
şım elJbetteki yetkili olarak, bu işi bilen bir kişi 
olarak konuşmuştur. Şahsî fikirlerine de hür
metim vardır ve kendisine yakışan bir şekilde 
konuştuğunu da ifade edeyim. Çünkü, burada 
benden dalha yakın olan meslek grupuna karşı 

I konuşmaya mecburdu, sadece Bakama karşı de
ğil. Bakana karşı yapılacak konuşmalardan o 
meslek grupları az da olsa bazı ufak, tefek se-

I zinmelerlc darılabilirlerdi. Onun için yaptığı ko-
I nuşmada kendi çapında başarılı idi, ama bazı 

noktalara da cevap vereyim. 

I Arkadaşım, orman - halk ilişkilerinin, düzenli 
bii' şekle girmesini ister. Geçen seme ben muha
le re t milletvekili idim,, kendileri iktidar grupu 

I idiler. Burada konuşurken hiçbir zaman da ba-
I ııa ölçünün dışında bir söz atmış değillerdir. Fa

kat aşağı inince de bana söylerlerdi : «Şu fa
kirlik politikasından, fakirlik edebiyatından vaz-

I geçin» derlerdi. 
Şimdi arkadaşım Allah'a şükür ki, Sayın 

Tosyalı gibi aynı yola gelmiştir. Diyor ki; «Bu 
orman içinde bulunan vatandaşlarımızı fakirlik
ten kurtaralım,.» Bunda beraberiz, hiç merak et-

j mesiiiı; ovadan başlamayacağız, şehir kenarın -
I dan, zengin kenarından başlamayacağız, kalkım-
I maya mutlaka orman içindeki o köylerden baş

layacağız. (M. S. P. ve C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

«Polisiye tedbirlerle olmaz» diyorlar arka-
I daşlarımız. Zaten söylediğimiz bu... Diyoruz ki, 
I bu 15 722 köyde yaşayan dokuz - on milyon 
{ insanin kalkımması ve o bölgelerde yetiştirilen 
I milyonlarca hayvanın beslenip verimli hale ge-
I tiril mel eri için m,utlaka orman - halk mjünase-
I betlerini düzenleme politikasını gütmeye mecbu-
I ruz. Or - Köy fonu bu köyler için tasarlanmış-
I tır. Bunu tasarlamamızdan maksat, ormanı içi 
I köylerimizin kalkınmasında, kooperatifçiliğin 
I zorunlu olduğunu bildiğim içindir. Böyle olma-
I sı neden zorunludur? 

I Arkadaşlarım, bana soruyorlar,' «Bu hangi 
modeldir?» diye. Sayın arkadaşlarım,, şu kürsü
den her zaman ralhat konuşnifUşumdur; Anayasa-

I nm, Sayın Başkanlığın ve arkadaşlarım^ bana 
tanıdığı imkânla daima rahat konuşmuşumckfcr. 

J Kimsenin başka model aramaya hakkı yoktur; 
I bu kooperatifçiliğin modeli Anayasa modelidir. 
I Bu memlekette Anayasa vardır. (O. H. P. sıra-
I larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
I Fakir bir vatandaşı kalkındırmak için, «Ko-
I operatif kurun» diyeceğimi; sen bana modelini 

soracaksın... Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çatısının altında, Anayasadan başka bir model 

I var mıdır? Adamı buraya sokarlar mı? Buraya 
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gelen adamın gözünü patlatırlar; gelemez kini
şe... Bu memleket gerçekçi memlekettir. O hal
de bu memlekette model, bu Anayasa modelidir. 
Ben, orman içi köylerinde halk kooperatifleri
nin kurulmasına taraftarım. Sizden rica edece
ğim, sizler de bunun daima destekçisi olursanız, 
ben de Bakanlıkta bulunduğum müddetçe size ve 
halka destekçi olacağım,. Bunun başka şekli yok. 
Eğer bu kooperatifler kurulursa daha kolay ça
lışma imkânına sahip oluruz. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Biz buna ha
zırız. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sağolasun; ben de size hizmete hazı
rım. 

Olacak, bu kadar söz atmaları hoşgörme'k 
lâzım. Bunlar karşılıklı olarak çeşni verir; hem 
arkadaşım rahat eder, hem, ben. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Siz Ba
kan oldunuz olalı konuşmalarınıza hasret kal
dık.-

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Özalp arkadaşım,, «I68Sİ1 saydı 
Kanunun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen bir 
maddesindeki on senelik müddette, beın tehlike 
görürüm.» diyor. Şimdi daha birinci senesinde 
iken ümit kırıcı olmamalıyız; teşvik edici olur
sa kabul. Buna sürat kazandırmak için yardımcı 
olunuz. Kooperatifçilik teşvik ve sürat ister. Bu 
Kanunun tatbikatında halka hizmet götürmek 
vazifemizdir. On seneye daha yeni başladık; 
bende datha ümitsizlik yok, kendisinde de olma
sın. Ancak on senenin altıncı senesinde, seki
zinci senesinde ümit kırıcılık olur. 

Adalet Partisi sözcüsü sayın arkadaşımıza 
göre (bir teknik eleman olarak) orman yeterli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım,, Allah bu kadar ver
miş, orman yeterlidir. Doğru. Böyle söylemek, 
varsa doğrudur. Ama Türkiye'deki ormanları 
daha iyi işletmek suretiyle (ki, onu kaydetmiş
tir zannediyorum) daha iyi randıman almak, da
ha iyi verim almak mümkündür. Bu görüşe işti
rak eıderim, doğrudur. Benim kanaatim, odur. 
Ama bugün ormanlar yeterli midir 1. Hayır. Bu
gün ormanlar yeterli değildir. Gidemediğin yer 
senin olmadığına göre, orman yollarını yaparak 
bu ormanları daha iyi işletmek mümkündür. 

Arkadaşım der ki, «Yollar sadece istihsal 
için yapıim,asm.» Bu fikre tamamen iştirak ede

rim, ve tamamen aynı prensibi takip ediyorum,. 
Belki Bakanlıkta bulundukları sıralarda böyle 
değildi, fakat o Bakanlıkta böyle yapıldığını 
gördüm bazı projelerde. Bense, arkadaşlarıma 
rica ettim, ve bu hususta gerekli emri de verdim. 
Beşyüz metre ötesindeki bir köyden geçmesi ge
rekirken geçmiyorsa, geçmesi zorunlu değilse, 
hiç olmazsa o köyü bir küçük istihsal yolundan 
faydalaındırmaya mecburum ve bu emri de böy
le verdim,. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bunun sosyal yönü de vardır. Sadece orman
daki emvali, keresteyi almak için değil, o in
sanlara hayat ve medeniyet götürmek de, sade
ce Orman Bakanlığının değil, diğer Bakanlıkla
rın da vazifesidir. Bu böyledir. Bunu mutlaka 
böyle yapacağız ve arkadaşlarımla bu konuda 
kararlıyız da. 

«di milyon hektarlık orman sahasının ağaç
landırılması şarttır ve bu amaca ulaşmak için 
kırk, elli bin hektarlık projelerle değil, ikiyüz, 
üçyüz bin hektarlık projelerle gerçekleştirmek 
gereklidir.» dendi. Sayın arkadaşıma birşey 
söylemek lâzım : Aradan daha çok zam,an geç
medi, Bütçe Komisyonu üyesiydim,, kendisinin 
zamanında bunu söylemek istedim. Kendisine 
sordum : Kendi zamanında veya başkasının. za
manında hiçibir ağaçlandırma planı veya proje
si taihafckuk etmemiş. Belki benim, zamanımda 
da tahakkuk etmeyecektir. Ağaçlamanın en zor 
iş, en pahalı ve en çetin iş olduğunu söyleyeeek-
sin; am,a bir rakam vereceksin ve yarın basında 
denilecek ki, «A. P. sözcüsü senede yüz, ikiyüz, 
üçyüz bin hektar ağaçlandırma gereklidir.» de
di diye. Karakolda demişler ki, «Vurun şu ada
ma yüzelli sopa...» Adam demiş ki : «Durun ağa, 
ya sen hiç dayak yemedin, ya da sayı sayma
sını, bilmiyorsun...» Şimdi soruyorum, Orman Ba
kanlığının gücü buna müsait midir? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu ç:ok 
mühim, devletin gücü var. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Evet Sayım Tosyalı, Devletin gücü 
var, hepsi var. Zatıâlinizle beraber elimizde ol
sa... Bugün burada iki - üçyüz bin hektarlık sa
hayı söylemek güçtür. Bu, politik terim olma
malıdır, teknikle uğraşıyoruz. Ertesi gün ko
ruyacaksanız ikiyüz hin dekarlık ağaç dikersi
niz. Ama eğer ağaçlandırma yapılıp sonradan 
erozyona uğrayaeafcsa, gerekirse merasından 
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olacaksa, bunıi yapamazsınız. Ben burada poli
tik olarak «Evet» diyebilirim. Bu açık artırma 
olur; o ikiyüz bin 'hektar dedi, «Merak etmeyin 
beşyüz bin hektar yapacağım» der işin içinde çı
karım. Ama gelecek sene zabıtlardan çıkarır ba
na sorarsınız, «Geçen şene sen böyle söylemedin 
mi?» diye... O halde iki kere ikinin dört ettiği 
•gibi, herşeyin hesabı vardır. Plan var, program 
var... 

«Kiî'k, elli bin hektarı çok mu görüyorsun?» 
diye sorabilirsiniz. Hayır, az görüyorum. Daha 
fazla olması lâzımdır ve mutlaka onun gayreti 
içindeyim. Onu yerine getirmeye gayret edece
ğim. Ama arkadaşım lütfetsin, kendisi bir tek
nik elemandıf, biraz insaflı olsun. 

Orman depolarından bahsetmiştir. Muhterem 
arkadaş]arım, orman depoları bazı nedenlerle 
Orman Bakanlığının sırtında bir yüktür. «Ben
de de olsun, falan yerde de olsun» diye iki - üç 
dönüm arazi kiralanmak veya satın almak sure
tiyle bu depolar çok pahalıya ma'lolmaktadır. Bi
zim yalnız tahsisler yönünden SEKA'ya verdiği
miz tomruğu alamıyor. Alamadığımız için, ör
neğin FCaradenizıde orman depolarının sahası dar 
olduğu içi«ı bütün depolar dolu; ama hâlâ çeke-
memtiştir. Bu bir problemidir. 

Arkadaşımız haklıdır. Hatta oradalki bazı de
polarda (Yeni öğrendiğim bir tabiri söyleyeyim; 
çünkü ormancı arkadaşlar bu tabiri de nereden 
buldun diyecekler) «Ardaklanma» dedikleri, bil
hassa kayın ağaçlarında meydana gel en ve uzun 
•zaman depolarda beklemekten ileri gelen bir hu
sus var. .Bunun da ıçıok büyük zararı var ve de
poda .kalmakla daha da kalitesiz hale gelmek
tedir. Biz bunu da istemiyoruz, ama çaremiz de 
[budur. 

ıŞimdi biraz da tahsis meselesi üzerinde du
racağım. Arkadaşlarım, ben Bakanlığın başına 
geldiğimde buna bir usul buldum. Bu tahsis me-
selesinde kayınağaıçı kullanan bazı sanayi kol
ları, örneğin; kontrplak sanayicileri var. Gecen 
sene bizden evvelki Hükümet bu işi Bakanlar 
Kuruluna kadar .getirdi ve Balkanlar Kurulu, 
•o sanayi grupunun ihaleye girmesini temin ile 
işi daJha küçültmek suretiyle tahsis işini kal
dırma yoluna gitmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, tahsiste şöyle ilti
maslar oluyordu; Hasan'm, Ali'nin, Veli'nin, eniş
tenin, damadın, dostunun, ahbabının tahsisleri 
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I olurdu ve buna Ihiiç kimise seslenemezdi. Arka
daşım der k i : «ıTaihsilste tersi oluyor, iki üç kişi 
anlaşıyor». Öyle değil, kontrplak sanayicilerimin 
tümü oraya giriyor. Ama ötekiler de ihaleye gi
rerdi, fakat hiç kayın kullanmazdı, yumuşak 

I kereste kullanırdı, aracı vaziyetinde .görünür, 
onu da satınalır ve başkasına satardı. Arkada
şım bunu bilmeyebilir, ama bilmesi de lâzımdır. 
Bence şimdi tatbik edilen rejim daha iyi. Ama 
buna rağmen arkadaşımın söylediğinin üzerinde 
tekrar durup, bu işi yeniden tetkik edeceğim. 
Belki kendilerinde bir haklılık var. Varsa, es
kiden verilen karardan (Benim zamanımda de
ğil) dönmeyi ben şahsen bir fazilet addederim. 
Onda hiç tereddüdüm yok. 

i«Töplu üretim ağaç tününe ve ekolojinin 
durumuna göre, müsait oluşuna göre..» denil
di. Burada en son defa da; «Toplu üretimi ol
mayanlardan, vatan haini» gibi bir lâf sarf etti 
arkadaşım. Arkadaşım Oıer hakle bununla çok 
uğraşmış olacak ki, aslında kendisinin ağzından 
böyle bir söz de çıkmaz ya, nasıl olmuşsa bu
nu söylediler. Orman Bakanlığı toplu üretime 
karşı değildir; fakat ekolojik şartlar', ağaç çe
şitleri ve bunun üzerinde Bakanlık durmakta
dır. Eğer kendisine başka yanlış bir bilıgi a'k-
settirilmişse, bilmiyorum.. Ama, herıgün arka-

I daşlar, dostlar orada, ben de kendisinin bir dos
tuyum, gelsin bana oturalım, konuşalım ne la
zımsa yenine getirmeye gayret ederim. 

iSayııı Başkan, muhterem arkadaşlarım, vak
tinizi çok aldım. Bu konuda benim, Onman Ba
kanlığının sorunları üzerinde vermiş olduğu
nuz fikirlerin, beyanları ve temennileri, demin 
de söylediğim gibi yerine getirmek vazifemdir. 
Bütün arkadaşlarımın yanında, halka hizmet 
'götürmekte, sizin ve Türkiye Büyük Millet 
•Meclislinin vermiş olduğu direktifleri bir vazife 
telâkki ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

I İSaygılar sunarım. (ıC. H. P. sıralarından, al
kışlar). 

BIAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lütfen ayrılmayınız, sualler var, onları tak

dim ediyorum. 
iSaym Mustafa Parlar'ın sorusu : «Ankara' 

da Dikmen sırtları ile Gölbaşı arasında kurul
muş olan ve Orman Genel Müdürlüğünün Sim-
fgesini taşıyan Atatürk Ormanında, çeşitli neden-

I terle, bilhassa İni sene büyük ölçüde ağaç kuru-
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duğu gföriilmektedıir. İsrail'de Kudüs civarında 
Yalhudiler «Atatürk» adında (bir orman gelişti
rirlerken, bizim en büyük kurtarıcımız ve Cum
huriyetimizin yaratıcısı ve ona mana veren Ata
türk'ümüzün adını taşıyan Ibu ormanımızın bir 
türlü geliştirilmemesinin ve adını taşıyan bü
yük vatan evladına yaraşır bir eser hailine gel
mesi için düşünceleriniz ve aldığınız tedibirler 
nedir?;». 

Buyurun ISayın İBakan., 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — ISayın Başkan, Sayın Profesör Par
lar arkadaşım bu konuyu bana koridorda da 
Söylediler, hatta başka senatör ve milletvekil
leri arkadaşlarım da aynı konuyu bana telefon
la söylemiş bulunmaktadırlar. Ben hemen der
hal maîhalliine Ağaçlandırma ve Erozyon Genel 
Müdürü arkadaşımızı, Sayın Kemal Aşk'ı gön
derdim ve tetkikatını yaptırdım. Sayın Parlar'm 
koridorda sdhibet arasında bana vermiş olduk
ları notu dalhi yerine getirmek, mahallinde ge
rekli tedlbir almak üzere teknik elemanlar gön
dereceğim. 

Bayın Başkan, bu konuda şunu belirtmek is
terim! : 1973 yılında çok Ibüyük bir kuraklık oldu 
ve toprağın sığ olması, yani bilhassa bu ağaç
ların köklerinin orada kendi yaşantılarını ve 
'büyümelerini temin edecek seviyede olmadığı 
için ve zamanında da bu yer seçilirken ufak 
tefek hatalar yapılmıştır. Kabul etmek gerekir 
ki, bu gilbi yerler seçilirken teknik hatalar da 
yapmamak gerekir. Ağacını, türünü, fidanını, 
yaşını, kök sistemini düşünerek ve burasının 
sulanması da mümkün olamayacağına göre, ona 
;göre tedbir almanın zorunluğunu bilerek, göre
rek ve bazı teknik ihatalar da olmasına rağmen 
asıl ekolojinin, tabiatın ve iklimin ve geçen 
seneki kuraklığın da (bazı hatalar meydana ge
tirdiğini bildiğimizden, 'bunların yerine, kuru
yan ağaçların yerine yenisini dikmeye mecbu
ruz ve ona göre her tedbiri aldım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Istirihamım var; cevaplarınızın 
daha kısa olmasını rica edeceğim. Eğer uzun 
cevap ihtiyacını duyuyorsanız yazılı olarak lüt-
fedelbilirisiniz. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, biliyorsunuz milletve
killeri buradan ceıvap almayı kendileri için zo

runlu görürler. Yazılı olursa ben daha rahat 
•edeıim, emrederlerse iben hepsini yazılı veririm. 

BAŞKAN — O takdir sizin efendim. 
Kars Milletvekili ıSayın Yasin Bozkurt'un 

sorusu: «Kanun Kuvvetindeki Kararname ile 
Devlet personeline sağlanacak haklar konusunda 
Orman Bakanlığındaki teknik eleman ile diğer 
(bakanlıklarda çalışan farklı menşeli, fakat aynı 
tahsil seviyeli teknik personel aynı uygulamaya 
tabi tutulacak mı?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, bugün sabah 8,00'de 
Bakanlar Kurulunun toplantısına ben de iştirak 
ettim. Bundan evvelki toplantıda da bu konu 
ele alındı. Bilhassa ibu konuda biz, (bu farklılığı 
ortadan kaldırmak için (yeni bir farklılık değil) 
Kanun Kuvvetinde yeni bir kararname getiriyo
ruz. Temenni ederim ki, o çalışma istikameıtin-
deyiz, o hataları ortadan kaldıracağız. 

(BAŞKAN — İkinci sorularını okuyorum: 
«özel - tüzelkişilerle, çeşitli kurum ve kuru
luşlar eliyle ağaçlandırma faaliyetlerinin' Ba
kanlıkça teşvik ve desteklenmesi hususunda ça
lışmalar var mıdır?». 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Vardır Sayın Başkan. Vardır diye 
ifade edeyim. Yalnız bunu ayrıca, olduğu gibi 
arkadaşıma yazuk olarak vereyim. 

[BAŞKAN — Üçüncü sorularını okuyorum: 
«Fatih Ormanı misalinde olduğu gibi, tarihî şah
siyetlerimizin adını taşıyan ormanların tesisi 
düşünülmekte midir? Bu meyanda Şark Fatihi 
Karaibekir Paşa adına Kars ilinde bir orman ku
rulması yönünden bir lüzum duyulmakta mı
dır?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, bu konuda ellbetteki 
Orman Bakanlığı kendisine düşen görevi yap
maktan şeref duyar ve vazife sayar. Sayın mer
kum Atatürk Ve İnönü hakkında nasıl ki anıt
lar yapılmıştır ve bir orman parçasına onların 
isimleri verilmiştir, aynı şekilde, tetkik ettir
dikten sonra, Orman Bakanlığının da bu ko
nudaki imkânları ve teknik -görüşü de alındık
tan sonra kendilerine yazılı olarak cevap vere
ceğim, Arz ederim. 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Müfit 
iBayraktar'ın sorusu : 

— 383 — 



M. MecM B : 88 28 . 5 . 1974 O : 1 

«3İ. Evlvelee tazminat alan ve şimdi bu hak
lardan mahrum olan kâtip mutemetlere tazmi
nat ne şartlarda ve ne zaman verilecektir? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De-
vmla) — Sayın Başkan, bu konu önemli bir 
konudur. Bir hata yapmış o'lmamıak için onu Iben 
yazılı olarak cevaplayayım. 

BAŞKAN — İkinci soruları: «Günün 16 
ısa atinde bilıfiil vazife gören orman muhafaza, 
depo ve. ölçü kelsim. memurlarına fazla çalışma
ları halinde fazla mesai verilmesi hususu dü
şünülmekte midir ? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER •( De
vamca) — Sayın Başkan, Ibu konuda bir sözlü 
SOTU da varıdır, hatta dosyası da yanımdadır, 
islo'zlü sorularına gerekli eevalbı vermiştim. Ayrı
ca, Bütçe Karma Komisyonunda arkadaşlarımız 
da teklifte' ^bulunmuşlardır, biz de Bakanlık 
lolarak bu teklife iştirak etmişizdir; fakat bunu 
Ibütee nedeniyle yerine ıgetiremedik. Bakanlık 
»olarak bu konuda çalışmalarımız vardır, bun
ların emniyet mensupları sınıfına ığirmeleri için 
iç alışılmakta dır. 

Ü3AŞKAN — Üçüncü soruları: «Kesim, çe
kim, yapan orman köylüsünün alım gücünün 
yükseltilebilmesi hususunda alınan başka ted-
Ibirler var mıdır?» 

ORMAN BAKıANI 'AHMET ŞENER ('De
vamla) — Sayın Başkan, bu teknik bir soru
dur. Buna yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

IBAŞKAN — Dördüncü soruları: «Şahıîs ba
şına ne miktar ağaıç kesimi düşmektedir?» 

209 liraya çıkmıştı. Durumu böyle görünce, ta-
(birimi mazur görün, Ibu memleketin orman içi 
köylerinin ayranını onlar, kaymağını başkasına 
yedirimemek için 310 lira 50 kuruşa çıkardım 
ve ben bu zammı, 120 milyon lira almak suretiy
le Ibu köylüye tevzi ettim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

iMÜEİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş
kan, bir noktayı tavzih etmek isterim. Benim 
sualim bu değildir, yanlış bir durum vardır. 

Yapılan zamların ,-orman işletmesinin kendi 
maliyet bedeline göre tahakkuk ettirildiği gö
rülmüştür. Bazı orman işletmeleri metreküpüne 
'65 lira vermiştir, 'bazıları da 90 lira vermiştir. 
Oysaki ormana bağlı olan yerlerde en düşük 
fiyat 100 lira, 110 lira üzerindedir. Eğer bu, 
110 lira üzerinden muamele görmüş olursa, or
man köylüsüne daıha rahat bir imkân verilmiş 
'olacaktır. 

Ayrıca altı ayrı çeşit fiyat tespit edildi ve 
aynı mıntıkada bulunan attı işletmenin ayrı ayn 
zam tatlbiık ettiği ve bu yüzden de bir kısmının 
normal aldığı, diğerlerinin de mağdur olduğu 
öne sürülmüş ve bunlar tespit edilmiştir ve Ba
kanlığa da iletilmiştir. Bu hususun orman baş
müdürlüklerinin yıllık olarak ve kütük fiyatı 
üzerinden ikramiye verilmesini arz ve talep et
miştik. Bendeniz bu hususu 'Sayın Bakandan so
ruyu ram efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz Sayın 
Bakan. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) •—• Sayın Başkan, arkadaşımızın ifade 
'ettiği duruma misal olsun diye Boiu'yu ele ala
cağım. Bolu'nun her işletmesindeki fiyat ayrı 
ayrıdır. Yol uzaklığı, yol kötülüğü bakımından 
ve bunların yanında nakliyat güçlüklerine, or
manın meyilli veya düz oluşuna, oranın jeolojik 
durumuna göre değerlendirme yapılır ve bun
ları, teknik eleman olduğu için kendisi de bilir. 
Onun için bu fiyatlar ve maliyetler ayrı ayrı
dır. Orman Bakanlığında maliyetler bir olaibi-
lir, ama aynı bölgede veya aynı yörede ayrı ayrı 
olması zorunludur ve her yerde de böyledir. 

'Onun için böyle farklı fiyat verme de nor
maldir. Yalnıız bu oran % 27'den aşağı olmaya
cak, % 27'den yukarı olaJbilir, ona bir diye
ceğim yoktur, % 30'da alışa bir diyeceğim yok; 
ama % 27'den aşağı -olmayacaktır. 

•ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De-
rvamia) — Buna da yazılı olarak cevap arz ede
ceğim. 

(BAŞKAN — Beşinci siorulari: «Orman köy
lüsünün ikesim, çekim fiyatlarına yapılan zam
mın, niçin başmüdürlüklerin -ortalama metre
küp fiyatı esas alınarak yapılmamaktadır?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, Ibu sene ,1973 fiyatları 
esas alınarak 1974 Şulbatından geçerli ol
mak üzere •'% 12, 1974 Martı sonu itiba
riyle do % 15 vermek suretiyle kesim ve 
çekime % 27 zam, nakliyeye de % 23 
zam yaptım. Bunu da Hükümete götürüp mü
saade almak şeklinde yapmamışımdır. Orman 
[Bakanlığı altı senedir SEKA'ya metreküpü 150 
lira 50 kuruştan veriyordu. Geçen sene de bu 
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HASAN TOSYALI (-Kastamonu) — Sayın 
'Başkan, % 27 olarak fiyat tespiti yapılmış ama 
maalesef bu % 115 oluyor. Bu nasıl oluyor efen
dim? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tosyalı, 
soru soranla Sayın Bakan görüşüyorlar, siz 
devreye girmeyiniz efendim. 

Altıncı sorularını okutuyorum efendim: 
«Onmandan istihsal edilen tomruğun ortala
ma maliyet metreküp fiyatı ne kadardır? Yine 
aynı ağacın metreküp muhammen bedeli ne 
kadardır ?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Teknik bir sorudur, yazılı olarak ce
vap vereceğim efendim. 

iBAŞKAN —• Yedinci sorularını okuyorum: 
«Bugüne kadar orman araştırması için harcanan 
paramın miktarı nedir?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim. 

İBAŞKAN — İsparta Milletvekili .Sayın Ce
sur soruyorlar : 

•«d. 10 milyon orman köylüsünün kalkın
ması için orman köylüsüne tefrik edilen meiblağ 
100 milyon lira olduğuna göre, fert başına dü
şen 10 lira onman köylüsünü maisıl kalkındıra
caktır?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, 100 milyon lira ile 
değil, bir milyar lira ile değil, 100 milyar lira 
ile değil, topluca 'para dağıtmakla değil, para 
ıvormelkle biz kalkındırmayacağız, arkadaşım bu
nu böyle bilmelidir. Biz ona imkân sağlayaca
ğız. Omun katkıları ile, bizim katkılarımızla top
lumun kalkınması mevzuibalbistir. Yoksa, bir 
milyar lira dağıtmakla, 100 milyon lira dağıt
makla biz köylüyü kalkındıracağız diye bir va-
adde bulunmadık ve (böyle de kalkınma olmaz. 

BAŞKAN — «2 - Ortalama rakamlarla 20 mil
yon hektar orman ile 10 bin köyde 10 milyon 
insan karşı karşıyadır. Orman işçiliğini yaptır
ma esasına göre; 

A) Bu kadar orman kaç kişiyi istihdama 
müsaittir ? 

B) iFazlası içim düşünülenler nelerdir?» 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De

vamla )— Bu sorunun cevabını yazılı olarak ve-

ı ririsem, kendilerimi daha iyi tatmin etmiş olurum 
ıSaym Başkanım. 

İBAŞKAN — Lütfedersiniz Sayın Bakan. 
Burdur Milletvekili Sayın Osman Aykul'un 

sorusunu okuyorum: 
«1. Orman içi ve ormana yakın köylerde 

yaşayan köy halkı tarafından, tapulu ve zilyet 
durumunda işletilen arazilerinin ellerinden alın
dığı ile ilgili olarak şikâyetler yapılmaktadır. 
Bugünlerde uygulamalar devam etmektedir. Bu 
biçim uygulamalar hakkında Sayın Bakan ne 
düşünmektedir?»; 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, böyle 'bir uygulama 
yoktur ve olamaz da. Ancak 1744 sayılı Kamu
mun. tatibikatiyle bu mümkün olaibilecektir. O 
zaman belki, «Devletim ormanı» dediğimi hal
ka vereceğim, belki halkın da «Benimdir» dedi
ğini devlete almış olacağım. Ama, tatibikatı iz
ledikten sonra bu konuda cevalbım. yazılı olarak 
mümkün, olacaktır. Bu hususu arz ederim efen
dim. 

[BAŞKAN — İkimci soruları: «Köy halkına 
ıverillen ihtiyaç odun ve kereste yeterli değildir, 
kalitesi düşüktür. Bu yönde nasıl bir çalışma 
yapılacaktır %» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayım Başkam, ormanlardan elbette 
kaliteli odun ve kereste alındığı gilbi, kalitesiz
leri de alınır. Hepsimin fiyatları ayrı ayrıdır. 
'Pazara giden bir vatandaş elmanın iyisini de 
alır, ucuzunu da alır. Ucuzun kalitesi düşüktür, 
iyi elma paihalıdır. Ama, vatandaşa talhisis ya
pılırken oradaki köylü fakirdi diye kötüyü köy
lüye, iyisini ormana ayırmak yoktur. En iyisi
ni «ona vermeye medburuz ve ona verdireceğim 
de. (IC. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İBAŞKAN — Üçüncü soruları: «Devletin or
man köylüsünü karşısında değil, yanında gör
mesi gerekir. Orman gelirlerinden orman köylüsü 
nasıl yararlanacaktır?» 

ORİMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Dördüncü soruları: Orman böl-
ıge şefleriyle ilgili yeni düzenleme nasıl yapıla
caktır?» 

i ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De-
| vamla) — Sayın Başkan, personel istihdamı ile 
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•orman bölge .şeflerinin eğitimi, üzerinde dur
duğumuz konudur. Bunlar, orman mühendisi
dir, orman teknikeridir, orman mühendis muavi
nidir. Bunlar bir okuldan mezun olmuş gelmiş
lerdir. İnsanlar mesleklerini tatbikatla ya iler
letirler, ya da geriletirler. Böyle kusurlu olan
lar varsa, müfettişlerim ve başmüdürlüklerim, 
denetçilerim ile bunların hataları varsa (siz da
hil bütün arkadaşlarım bunların hatalarını ba
na getirin) o hataları inceler, cezası varsa Ka
nununa ,göre veririz. Bu naisıl olur diye de bir 
tedirginlik yaratacak değilim. Namusluca çalı
şan her bölge şefi, her memur yerinde vazife 
görecektir. Ama bunun dışında vatandaşa ıs
tırap veren veya haksizlik yapan birisi varsa,, 
o da kanun gereğince cezasını görecektir. 

BAŞKAN — Beşinci soruları : «Hiç bir ya
rar sağlamıayan orman muhafaza memurları 
hakkında ne düşünürmiefetedir ?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, böyle bir sorunun za-
Ibıtlara geçmesini istemem. Ben Orman Balkanı 
olarak, 'evvelâ milletvekili olarak, hiçbir yerde 
işe yaramayan diye vasıflanan bir insan Tür
kiye'de ve benim mesleğimde tasavvur etmem. 
Bence orman mulhalfaza memurları yararlıdır. 
Orman muhafaza memurlarının halkla olan iliş
kileri hatalı da olsa düzeltirim. Orman muha
faza memurlara da vatandaştır, onlar da bu 
memlekete hizmet etmektedir ve onlar da bu 
memleketin evlatları olarak o dağ başında, mah
rumiyet bölgesinde çalışmakta ve icabında da 
ıkaçabçıya karşı mücadele etmekte ve kurşun
lara hedef olmaktadır. Kafasına kurşun sıkılan 
'bir görevliye ben böyle bir şey diyemem. Onla
rın daima yanında olacağım. (A. P. sıraların
dan «Bravo», sesleri.) 

•MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Seçmene 
selâm gönderiyor. 

BAŞKA — «6) Köylünün yakacak ve yapa
cak ihtiyaçlarını kolaylıkla alabilmesi için böl-
,ge şefliklerine bağlama yönünden bir düzelt
me yapılacak mildir?». 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereyim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — «7) Burdur ili genel olarak çıp
lak tepelerden meydana gelmektedir. Ağaçlan

dırma çalışmalarında Burdur için ne düşüflülli-
mefctedir?» 

Bu sorunun cevabını ben yazılı olarak rica 
edeyim. Çünkü, mahallî bir istektir. 

«8) Ormandan elde edilen kereste ve odun
ların ticaretini genel olarak varlıklı tüccarlar 
yapmalktadır. Bu ticareti orman işletmesi ile 
•köy halkının yapması mümkün değil midir?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, buna yazılı cevap ver
mekle beraber, bir bölümünü açıklayayım, Or
man içi köylerinin bu konudaki sorunlarının 
Ihalli için kooperatifler kurulacaktır ve ton, koo
peratifler tarafından da yapılabilir. Öncelikle 
(bunlara hak tanınacaktır. Vatandaşlar da ya
pacaktır. Biz karma ekonomi bakımından aslın
da tüccarın karşısında değiliz, Hükümet ola
rak da değiliz. Anayasanın emri bu; ama ara
cılık yapıyorsa karşısındayız, kaç akıcılık yapı
yorsa karşısındayız. Bunu tespit etmek isterim. 

lüevalbı yaızılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Müfit 
Bayraktar 'm bir seri sorusu daha var. Ben hep
sini okuyacağım, çünkü umumiyetle yazılı ce
vap verilmeyi gerektiriyor; ama takdir sizin
dir. Bazılarına sözlü eevap verebilirsiniz. 

l«/l) Ormanlarımızın fiilî hududu ile huku
kî hududu çakışmakta mıdır ? 

2) Çakışmadığına göre, nasıl olur da fo-
tıoğra'metrik usullerle ormanlarımızın gerçek 
saiha oranı ortaya çıkmaktadır? 

!3) Bugüne kadar sadece .bir milyon hektar 
ormanını yandığını izah buyurdunuz. Onun ya
nında usulsüz kesimleri, açmaeılığı ve erozyon 
sebebiyle kaybolan orman toprağını ve yapılan 
teknik müdahalenin yekûnunu hesap edecek 
olursak, kayıtlarımızda bulunan orman yekû
nunun çoğalımaisı mümkün müdür ? 

4) öerçeğe parmak basmak ve yardımcı 
olabilmek .gayesiyle soruyorum. Ziraat arazisine 
tahvil edilmiş sabaların, planlar'da orman olarak 
kayıtlı olduğunu beyan ediyorum. Bu duruma 
/göre ziraat arazisine tahvil edilmiş olan saha
nın miktarı nedir? 

5) Ormanların ölçümlünün kaç yılda ve kaç 
ekiple yapılması düşünülmektedir? 

)6)ı 'Toprağa salhip tapusu olmayan vatan
daş arazisine ait tapuyu nasıl ve ne zaman ala
bilme imkânı bulabilecektir?» 
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ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, yazılı olarak cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
Afyon Karalhisar Milletvekili .Sayın Süley

man Mutlu.. 
ıSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

ıSaynı Başkan, 2 numaralı sorum Sayın Baka
nın cevapları arasında cevaplanmış oldu. Bu ba
kımdan yalnız birinci sorumu okuyunuz. 

BAŞKAN — Yalnız 1 numaralı sualinizi 
iokuyacağım... 

!«•!) Bazı küçük korulukların muhafazası 
köylülere devredilebilir mi?» 

ORİMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) —• Sayın Başkan, yazılı olarak cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
İSayın Müfit Bayraktar'in ibir sual grupu da

lı a çıktı. Bu biraz, 'bir hakkın suiistimali olu
yor ; ama zapta geçmesi için «okuyayım : 

«1. Depolarımızda inalını çekemeyen SEKA 
için depo tazminatı ve ağacın ardaklanmasından 
mütevellit doğacak olan 'bir tazminatı almayı 
düşünmekte misiniz ? 

S. Orman Araştırma Enstitüsünün tatbikat
ta var lOİan 'bir araştırması mevcut mudur'? 

S. Araştırmanın tek merkezden daha, toplu 
dallarda yapılmasını düşünmekte misiniz1? 

4. Tatbik edilmekte olan yaş sınıfları me
todunun malhzurları tespit edilmiş midir? 

'5. Ağaçlamada kullanılan bir liranın, gaye 
ağaçlamasının sonuna kadar geçen zaman için
de mürekkep faiziyle birlikte kaç lirayı bul
duğu tespit edilmiş imidir? 

ıö. Her geçen gün ağaçlama, masraflarının 
yükselmesi nedeniyle ağaçlamanın seferberliğine 
ordu mensuplarının katkısı düşünülmekte mi
dir t» 

İSayın Bakan yazılı cevap vermenizi rica ede
ceğim. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) •—• Yazılı cevap vereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Ömer Kahraman soruyor: 

«1. Orman vasfını kaybetmiş toprakların 
dağıtımı nasıl başlayacak?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Yazılı cevap vereyim; ama birkaç 

kelime ile bahsetmek istiyorum. 1744 sayılı Ka
nuna göre yapılacak olan tahdit ve kadastro ne
ticesinde orman rejimi dışarısına çıkarılmış 
«lanlar dlbetteki Maliyeye yazılmaik suretiyle 
Toprak Reformu Müsteşarlığı vasıtasiyle verile
cektir. 

BAŞKAN «.2) Bazı kimseler özel tapu ka
dastro götürerek deniz kenarında aldıkları bir
kaç dekar arazilerini, ormana ait makilik ve 
fundalıkları da senetleri içine almak isterler. 
Tedbirler alınmış mıdır?» 

ORMAN BAKANİ AHMET ŞENER (De
vamla) — Alınmıştır sayın Başkan. Bu konuda 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, İmâr ve İskân Ba
kanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılmış olan 
bir protokole göre, 6831 sayılı Kanunun 17 ve 
115 nei maddelerinin son fıkralarına göre, yetki 
Orman Bakanlığına ait olmasına rağmen, bu ko
nuyu halletmek için ve bu gibi arazileri etrafa 
peşkeş çekmemek için üç bakanlığın koordinatör
lüğünde bu iş halledilecektir'. Böyle bir tedbir 
alınacaktır. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili sayın Hikmet 
Bal oğlu sormaktadır: 

«Akdeniz Bölgesi sahil şeridinde «Sera» ca
mekânlı tarım kurularak geniş ve çok verimli 
tarım yapılmakta ve bir dekar araziden Orta 
'Anadolu Belgesinin 100 dönümlük alanına ';eşit 
gelir sağlanmaktadır. Bu itibarla Akdeniz sahil 
şeridinde seyrek ağaçlı, ya da makilik, funda
lık olanların acele bir tahditle Topraklandır-
nıa Kanunu esaslarına göre, tarıma açılması 
hususunda bir çalışma var mıdır?» 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, bu konuya burada bir 
cevap vermek isterim. Daha sonra da yazılı ola
rak cevap vereceğim. 

'Sayın Başkan, İçel'de son olarak bir Erdem
li olayı vardır ve 'bütün basında da bu yayım
lanmıştır. Buraya müfeittiş gönderdim. Rapor 
daha bana gelmedi ;fakat müfettiş Ankara'da 
döndü, yakında da raporu gelir. Müfettiş dön
se de, dönmese de işi biTiyoruım. Şunu söyleye
yim ki; orada bulunan zengin kişiler fakirleri 
suça itmektedirler. Bir domates fidanının verdi
ği mahsulün değeri turfanda 'olanak ortalama 
i50 liradır. Onun için o zengin kişi vatandaşa 
yevmiye veriyor ve bu gibi fundalıklardan, 
makiliklerden, orman arazilerinden acımalar 
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yaptırıyor. Ondan sonra da «Artık yevmiyeni 
aldın, bu arazi benim.. Ben sana bunun dönü-
nıünü şu kadar 'liraya satayım.»1 diyor. Kendi
si MersinVle, Antalya'da oturuyor; aıma öıbür 
fakiri işçi olarak kullanıyor, suça. itiyor; o ha-
piıslte yatıyor, -o gülüyor. Bunun, önünü, mutla
ka alacağım sayın Balkan. Bunun tedbirini 
Hükümet olarak almaya mecburuz. 1744 sayılı. 
Kanunun tatbikatına hcımen. hemen ilk defa 
lor.ada'iı ibaş!anacaktır ve ıbu gilbi ihtilâfları orta
dan kaldıracağım. Ara ederim. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili sayın Hü-
:soyin Erçelik; «Orman ürünlerine ait yeni 
fabrikalar kurulma'sı düşünülüyor mu?», diye 
Sormaktadır. 

OEMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) —• Onman ürünlerine ait olan. fabrika
lardan halihazırda 17 tane fa'brlka çalış m akta
dır. 6 tane falbrikanın da, zannediyorum., inşaatı 
devam, 'etmektedir. Evvelâ oruman emvalini, or
man elasını, orman verimini tespit ettikten 
sonra, bu amcnejman yapıldıktan sonra, bu gibi 
sanayilerin kurdurulmasma süratle geçilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Kaihram-an Maraş Milletvekili sayın Ali 

Zülfikâroğlu, «Köylüye zati ihtiyacı zam anında 
ve evini yapmak için yeteri derecede verilmi-

—— 1 * a g l 

BAŞKAN — 88 nei Birleşimin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası, kişisel görüşlerini açıklamak üze

re Sayın Yalçın Oğuz'un, Buyurun Sayın Oğuz. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Orman Bakanlığının 1974 malî yılı bütçesi 

üzerinde görüş, düşünce ve temennilerimizi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
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yor. Bu hususta nasıl tedbir düşünülüyor'?» di
ye sorana kta dır. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Saym Başkan, bu hususta !bu sene de 
'gerekli tedbiri almak üzere görüşlerimiz olmuş
tur. Haklı oldukları taraf vardır. Bilhassa. Do
ğuya bu konuda süratle, kış gelnüeden istih
kakları verilmelidir, illerin veya şahısların is
tihkakları verilmelidir ve -ona göre de istihsal' 
yapılmalıdır. Bunu plana alırken elbcttoki 
•güçlükler vardır. Süratte 'bu arzuyu yerine ge-
tinmek için tedbirler almaya umum müdürlük-
olarak, Bakanlık olarak başlayacağız. İnşallah 
(muvaffak oluruz. 

BAŞKAM •— Teşekkül' ederim, sayın Bakan. 
'Sorular 'da bitmiştir; Teşekkür ederim'. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Teşekkür ederim sayın Başkan. (Al
kışlar.)1 

'BAŞKAN •— Değerli arkadaşlarım, daha iki 
arkadaşımız sıradadır. Ondan sonra da oylama
larımızı yapacağız. Zaman planlamamıza güre 
iara verme durumuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 
!İ4,3'0 da toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanımla, isîalati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma sSaiati : 14,30 

BAŞKAN : Baş'kanvıekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İlhami Çet;n (Yozgat), İdris Arıdan (Siirt) 

OTURUM 

iti : 14,30 

ekili Ahmet Çakmak 

t'iı (Yozgat), İdris Arıklan (Siirt) 

Hepinizce malum olduğu üzere, orman içi 
köylerinde 10 milyonun üzerinde Türk köylüsü 
yaşamaktadır. Bu köylülerimiz, içinde yaşadık
ları orman en büyük hazine olmasına rağmen, 
Türkiye'nin en yoksul ve çilekeş halkını teşkil 
etmektedirler. Bugüne kadar orman içi köylü
lerimizin ormanların kıymetlerinden yararlana
madıkları bir yana, her zaman meşakkatini 
çekmişlerdir. Bugüne kadar ki siyasî iktidarlar
ca, orman yalnızca yoksul köylümüz için bir si-
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yasî baskı aracı olarak kullanılmıştır. Zaman 
olmuş seçim kazanmak isteyen iktidarlar birçok 
orman isahasmm yok edilmesine gözyıımımuşlar, 
zaman olmuş orman teşkilâtlarını bu köylülerin 
üzerinde baskı aracı olarak kullanmışlar ve hat
ta köylünün âcil ihtiyacı olan zatî ihtiyaç em
vali verilmesinde dahi siyasî gayeler takiibedil-
miş ve böylece orman, siyasî baskı aracı olarak 
kul] anılagelmiştir. 

Orman içi köylüsünün ormanın içinde yaşa
masına rağmen, yıkılmakta olan evini tamir için 
devletten ağaç istediğinde, yeterince ve zama
nında ağaç verilememekte, hanesi ve ahırı yıkıl
dığında bunu tamir edecek ağacı bulamamakta 
ve hatta orman içinde yaşamasına rağmen kışın 
yakacak odunu dahi verilmemekte veya kendi 
köyüne çok uzak orman bölgelerinden ihtiyacı
nın karşılanması istenmekte, bu da orman içi 
köylüsü için büyük bir eziyet teşkil etmektedir. 

Ormanın içinde yaşayan bu fakir halkımızın 
ormandan karşılanması gereken en âcil ihtiyaç
ları karşılanamadığından ormanların tahribini 
de önlemek mümkün olamamaktadır. 

Bugün yalnız ormancı ile ormanların koru
nabileceği zannedilmektedir. Zorla, ormancı 
korkusuyle ormanları korumak mümkün değil
dir. Aslında bugünkü sistemde, aç olan köylü 
ile, aç olan orman bakım memuru karşı karşıya 
getirilmektedir. Evvelâ ormanı muhafaza et
mesi istenen orman muhafaza memurlarının, 
mevcut malî imkânları ile bu hizmeti yeterince 
görmeleri mümkün değildir. 

Orman muhafaza memurları gece - gündüz, 
yaz ve kış orman içinde çalışmak mecburiyetin
dedirler. Bu meşakkatlerine karşılık ellerine ge
çen para hiç denecek kadardır. Bunun için or
man bakım memurlarının diğer zabıta teşkilât
larında olduğu gibi yan ödemelerden yararlan
dırılması gereklidir. Bu fazla yıpranan memur
lardan olan bu memurların, hiç değilse senede 
ÜÇ ay yıpranma tazminatından yararlandırıl
malarının temini gereklidir. 

Orman bakım memurlarına, korumak üzere 
geniş orman sahaları verilmektedir. Yaya ola
rak devamlı bu sahanın taranması mümkün de
ğildir, Devletin bir vasıta temini gereklidir. 
Ancak, bugünkü malî imkânlarla bunun müm
kün olmadığını kabul etmekteyiz. Bugün orman 
muhafaza memurlarının her biri at beslemek 

mecburiyetindedirler. Bunun beslenmesi için 
memurun maaşının bir kısmı elinden çıkmakta
dır. Hiç değilse devlet, orman muhafaza memu
runa atının senelik yiyeceğini vermelidir. Bun
lar sağlandığında, orman muhafaza memurları 
yarınından daha emin, maddî menfaat düşünce
leri olmadan, huzur içinde görev yapmaları 
mümkün olacaktır. Ancak, bu şartlar temin 
edilse Üahi, ormancı ile ormanın korunması 
mümkün değildir. Ormanların korunabilmesi 
için, evvelâ orman içinde yaşayan köylülerimi
zin karnını doyurmak mecburiyetindeyiz. 

Orman içi köylüsünün içinde yaşadığı or
manın nimetlerinden yararlandırılması lâzım
dır. Yakacak ve yapacak ihtiyaçları en iyi şe
kilde karşılanmalıdır. Türk köylüsü, ormanın 
kendisine olan faydalarını gördüğünde, orma
nını bizzat kendisi koruyacaktır. 

Bazı ormanlara yakın bölgelerde, senelerden 
beri köylülerce ekilip biçilen, hatta atalarından 
beri ekilerek bugüne kadar gelmiş bulunan ve 
tamamen orman vasfını kaybetmiş birçok ara
zilerde, her sene orman muhafaza memurları 
tarafından Orman Kanununa muhalefetten za
bıtlar tutulmaktadır. 

Köylülerimiz bu zabıtlarla, aynı yerde her 
sene Orman Kanununa muhalefet suçundan 
mahkûm olmaktadır. Hükümet programında bu 
gibi yerlerin o araziyi kullananlara tapu ile ve
rileceği belirtilmekte olduğuna göre, bunun tat
bikatına bir an evvel geçilmelidir. 

Bu gibi yerlerin orman sayılan yerlerden 
olup olmadığının mütehassıs bilirkişilere tespit 
ettirilmesi lâzımdır. Bugün mahkemeler, bu yer
lerin orman olup olmadığını Orman Bakanlığın
dan sormak mecburiyetindedir ve oradan gele
cek cevaba da hâkimler uymaya zorunludur. 

Hiçbir hukuk devletinde görülmediği şekil
de, Orman İdaresi hem davacı, hem de bilirkişi 
durumundadır. Esas suç zaptını tutanların mah
kemelere gönderdiği, «Burası orman sayılan 
yerlerdendir» şeklindeki mütalâalarıyle vatan
daşlar mahkûm edilmektedir. 

Köylülerimiz her çeşit vasıta ile orman ye
tiştirmeye teşvik edilmekte, ancak tatbikatta 
tarlasının kenarını koruyarak yetiştirdiği bir
kaç dönümlük ormanı, kadastrolarca Devlet or
manı olarak tescil edilmekte, bu da köylüleri
mizin orman yetiştirme arzularını baltalamak-
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tadır. Köylülerimizin bu şekilde yetiştirdikleri 
koruluklara Devletin müdahalesi olmamalıdır. 

Bugün, bazı yerlerde orman yetiştirileceği 
bahanesiyle, köylülerin senelerden beri ekip biç
tikleri, bugün ormanla hiçbir ilgisi bulunma
yan, orman vasfını kaybetmiş yerler Orman İda
resince zaptedilmektc, orada yaşayan köylüle
rimize bir karış.dahi toprak bırakılmadan ken
di kaderlerine terk edilmektedirler. Biz. Devle
tin ağaç yetiştirmesine karşı değiliz. Ancak, 
Orman İdaresi evvelâ mevcut ormanları koru
mayı basarsın, ondan sonra ekilip biçilmeyen 
yerlerin ağaçlandın İmasın a başlasın, diyoruz. 

Orman içi köylüsünün geçimini sağlayacak' 
hiçbir hizmet götürmeden veya o köylüyü başka 
iskân sahalarına yerleştirmeden arazilerini zap-
tederek, onları açlık ve sefalete terk etmenin 
Devletin vazifesi içinde olmaması gerekir. Ek
seriya bu gibi yerler plansız ve programsız şe
kilde ağaçlandırmaya başlanmakta, milyonlarca 
lira masraflar yapılmakta, köylülerin şikâyet
leri gittiğinde de, «Ne yapalım bu kadar masraf 
ettik, sizin derdinize çare bulmamıza imkân 
yoktur» denmektedir. 

Ormanda çalışan işçilerimizin asgarî ücret
lerinin günün koşullarına göre tespit edilmesi, 
sigortaya bağlanmaları gereklidir. Bunun bir an 
evvel gerçekleştirileceğine inanmak istiyoruz. 

Orman köylerinde kooperatifçiliği teşvik et
mek suretiyle küçük el sanatlarının geliştiril
mesinin. orman ürünlerini değerlendirecek te
sislerin yapılmasının, arıcılığın ve kümes hay
vancılığının geliştirilmesini temin edecek teşvik 
tedbirlerinin alınmasının da gerekli okluğu ka
nısındayız. 

Yeni Hükümetimizin orman köylüsüne va-
dcttiği, insanca yaşama imkânlarını sağlayacak 
her türlü tedbiri alacağı inancı ile bütçenin 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar snnarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Rnsim Giirsoy, buyurun. 
BASİM GÜRSOY (İçel) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
1974 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

görüşlerimi arz etmek üzere yüksek huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Orman mevzuu, memleketimizin en önemli 
bir meselesi olarak uzun seneler münakaşa ve 

müzakere konusu olagelmiştir. Ormanların ba
kımı, muhafazası ve bu yoldan geçimlerini sağ
lamak mecburiyetinde olan milyonlarca insanın 
hukuku devamlı bir şekilde tartışılmış; fakat 
bugüne kadar maalesef salim bir neticeye bağ
lanamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün memleketimiz
de iyi vasıflı orman varlığı 8 milyon hektar ci
varındadır, bozuk vasıflı orman sahaları ise 11 
milyon hektarlık bir sahayı kaplamaktadır. 
Böylece, orman Varlığımızın toplamı 20 milyon 
hektar olarak hesaplanmaktadır. Bu saha yur
dumuzun % 25'ini içerisine almakta, üzerinde 
de 10 milyona yakın insan yaşamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar da gös
teriyor ki, konu oldukça önemlidir. Yüce Par
lamentonun ve Hükümetin, bu soruna vakit ge
çirmeden köklü tedbirler getirmesi zorunluğu 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Çok uzun yıllardan beri ormanların tahribi
nin önlenmesi, aşırı menfaat sağlamak isteyen
lerle yapılan mücadele ve ormanı korumak için 
getirilen ağır cezaî müeyyideler , hemen belir
telim ki, bu varlığı korumamızda faydalı ola
mamıştır. 

O halde, yapılacak iş, Orman İdaresiyle or
mandan faydalanma mecburiyetinde olan mil
yonlarca insanı, bu hayatî ve milli varlığımızın 
muhafazasında ve yetiştirilmesinde karşı kar
şıya olmaktan çıkarıp, is ve gönül birliği içeri
sinde çalışmaları imkânını sağlamak olmalıdır. 
Bu nasıl olacak? İşte önemli olan da budur. 

Değerli arkadaşlarım, orman suçlarının affı 
sırasında da arz ve ifade ettiğim üzere, biz, ev
velâ ormanın makilik, sazlık ve kayalıklarla 
olan sınırlarını bir an önce tespit etmeliyiz ve 
köylünün, ormanın dışında kalan yerlerde hay
vanlarını otlatmasına, ziraat ederek geçimini 
sağlamasına yardımcı olmalıyız. 

Bir de vatandaşlarımızın böyle yerlerde otur
mak için yaptığı evlerin yıkılmasını ve müda
halelerin men'i için mahkemelere şevkini de 
durdurmalıyız. Kanunun orman saymadığı bu 
yerlerdeki halkın tasarrufuna bir çare getirme
liyiz. 

Bir başka sorun da, köylünün zatî ihtiyacı 
I olnn kereste ve odun ihtiyaçlarım yeter mik-
} tarda, karşılamalıyız, 
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Yukarıdaki tedbirleri aldığımız zaman görü- I 
leeektir ki, ormanın tahribi ve yangınların sa
yısı geniş ölçüde azalmış olacaktır. Gerçi son 
yıllarda orman yangınları, gerek idarenin aldı
ğı tedbirler ve gerekse orman muhafaza me
murlarının birçok sorunlarını halledememiş ol
mamıza rağmen, şükranla kayda değer çalış
maları, bunda büyük rol oynamıştır. Orman 
yangınlarının sayısı 1971 yılında 651'e, 1972'de 
ise 415'e düşmüş; yanan saha da bir önceki yıl 
7 500 hektar iken, bir sonraki yılda, 6 600 hek
tara inmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın büt
çe takdim konuşmasında ifade ettiği gibi, 
1938 - 1964 senelerini kapsayan 27 yıl içerisin
de ancak, 3 889 048 hektar orman sahasının sı
nırlandırılması yapılabildiği halde, A. P. ikti
darları zamanında, yani 1965 - 1972 seneleri 
arasındaki yedi yılda, 2 525 103 hektarlık or
man sahasının sınır tespitleri yapılabilmiştir. 

Eğer orman yangınlarında azalma olmuşsa, 
üretimde artış sağlanmışsa, yüzde yüz bu, ger
çek sınır tespitlerinin yapıldığı yerlerdeki or
man - halk ilişkilerinin düzelmesi sebebiyle ol
muştur. 

Kereste üretiminin 1972 yılma oranla 1973'te 
bir milyon metreküp bir artış kaydetmiş olma
sının sebebini yukarıdaki tedbirlerin alınmış 
olmasında aramak lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri, ağaçlandırma mese
lesi çok önem' verilmesi gereken bir konudur. 
Seçim bölgem olan İçel'de yapılan ağaçlandır
maların müspet neticelerini bizzat gördüm; 
emeği geçenlere takdirlerimi bildirmeyi vazife I 
sayarım. Bu mevzuda Üçüncü Beş Yıllık Pla- I 
nın öngördüğü, 1 400 000 000'luk yatırınım ger
çekleşmesini temenni etmekteyim. 

Orman sınır tespitinin yapılmadığı yerlerde 
bugün bir kısım görevlilerin, kanunu kendi gö
rüş ve yanlış anlayışı istikametinde tatbik et
mekte olmaları sonucu, yer yer orman ve halk 
ilişkilerini bozmakla kalmıyor, büyük hâdisele- I 
rin çıkmasına de sebeboluyor. Misal vermek için 
söylüyorum; içel ilinin Toros dağları etekle
rinde oturan nüfusun çok olması, iklimin na
renciye vç sebze yetiştirmeye elverişli bulun- I 
ması, toprağın da kıtlığı sebebiyle Orman İda
resi ile halk devamlı bir çatışma ve adeta bir 
kavga içindedir. Zaman zaman ormancılarla | 
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halkın bu ihtilâflarına Devletin güvenlik kuv
vetlerinin de müdahale etmekte olduklarına 
şahidolmaktayız. 

Bu mesele İçel'de böyle olduğu gibi, orman 
sahası olan Kastamonu'da da böyledir. Bolu'da 
da böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorun, öyle zanne
dildiği gibi, orman köylülerine, «Güçlü koope
ratifler kurun» demekle; «Orman ürünleri ti
caretinde kooperatiflere öncelik tanıyacağız» 
demekle, kooperatif işçilerini Almanya'ya sevk: 
etmekle çözüm getirilebileceğine de inanmam. 
Zira bir gün Almanya işçi de almayabilir. 

Meselenin başlıca hal çaresi, ormanla maki
liklerin, sazlık ve kayalıkların hudutlarının 
ayrılması gayretlerine, geçmiş hükümetler za
manındaki gibi süratle devam edilerek, ihtilâf 
doğuran hususların ortadan kaldırılmasiyle va
rılabilir. 

Bir de orman içinde birikmiş olan fazla nü
fusun başka sektörlere aktarılmasını sağlamak 
lâzımdır. Esasen, buralarda birikmiş olan fazla 
nüfusu, günün gelişen şartları içerisinde orman 
içinde tutmak zaten mümkün de değildir. 

Bu hususta size yeni bir misal vereyim : 
İçel'in Tarsus ilçesine bağlı Topraklı, Sarıka-
vak ve Kaburgediği köyleri Hükümete müra
caat ediyor ve diyor ki; «Biz, Toros dağlarında 
orman içerisinde oturmak istemiyoruz. Bizim, 
ziraat ve sebzelik yapabileceğimiz ve sanayide 
çalışabileceğimiz, Toros dağları eteklerinde bir 
yere naklimize yardım edin» diyorlar. 1973'te 
yapılan bu müracaata maalesef, 1974ün bu ay
larında cevap veriliyor, «Tetkik ettireceğiz» de-
niliyir. 

Değerli arkadaşlarım, bu üç köyün müraca
atları aslında Hükümet programına da uygun
dur. Bu mevzuda programda; «Dar gelirli or
man köylülerinin diğer alanlardaki iş imkânla
rından faydalanmaları sağlanacaktır.» deniyor. 
Hükümetin programında vadettiğini, vatanda
şın istemesi tabiî hakkıdır, fakat Hükümetin 
vatandaşın müracaatına dört ay sonra cevap 
Vermesi haklı değildir. 

Değerli milletvekilleri, orman suçlarını Yü
ce Meclis affetti. Ama, mesele esastan halledil
medikçe, kanunun yanlış yorumlanarak yapı* 
laeak tatbikatı devam edeceği için, çok geçme
den orman suçları mevzuu yine mahkemelerin 
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başlıca meselesi ve meşgalesi haline gelecektir. 
Onun için Hükümetin, programında vadettiği 
gibi, «Her türlü mülkiyet ihtilâflarının çözümü
nü sağlamak için orman - kadastro çalışmaları
nın bir an evvel bitirilmesine gayret göstermesi 
lâzımdır.» 

Ayrıca yine Hükümetin, Orman Kanununun 
aksayan ve günün şartlarına uymayan madde
lerini değiştirmesi için bir tasarı getirerek me
seleyi esastan halletmesi gerekir. Sayıları mil
yonlara varan bu insanların sorunları ne polisi
ye tedbirlerle halledilir, ne de Hükümet prog
ramında vaat edilmiş bulunan kooperatifler dışm-
daiki küçük menfaat vaatleri bu kitlenin ıstıra
bının çaresi olur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; «Orman 
köylüleri kooperatif kurmazlarsa, fondan para 
veıemem.» dediler. Ne demektir bu? Beyanın 
manasını anlamak mümkün değildir. Bugüne 
kadar bu yardımlar kooperatifsiz de yapılabili
yordu ; hiçbir mahzuru da görülmemişti. Peki 
bir ilçe düşününüz ki 50 köyü var, 15 köyü ko
operatif kurdu ve sizden yardım aldı, 35 köy 
kooperatif kurmayı iktisadî bulmadı, kooperatif 
kurmadı, yardım vermeyecek misiniz? 

Hani gelir dağılımından her vatandaş eşit 
olarak faydalanacaktı? Sizin sosyal adalet an
layışınız bu mudur Sayın Bakan? Soruyorum 
Sayın Bakana, kooperatifçilik Anayasa modeli 
de, kooperatife girmemek, kooperatif kurma
mak modeli Anayasaya aykırı mıdır1? 

Saym Bakan, Sayın Baloğlu'nun Erdemli'yc 
ait sorusu karşısında acele hüküm verdiler. Mü
fettiş raporunu bekie'selerdi daha salim bir fi
kir sahibi olurlardı, ama acele ettiler. Erdemli'-
deki durum, halkın Toroslardan sahile akınının 
sonucudur. Ağanın orman saymadığı sahalar
dan geçilme zorunluğudur. Hiçbir zenginin yev
miyeli işçi tutarak yer açtırması söz konusu de
ğildir. Onun için Sayın Bakan bu igi hemen; 
«Zenginler yaptırıyor» demeseydi, daha isabetli 
olurdu. Bakarsınız, tahkikat sonunda işlerinde 
halktan yana olan parlamenterlerin yakınları
nın da bulunabileceği gerçeği ortaya çıkar. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Orman Ba

kanlığı ve ona bağlı Orman Genel Müdürlüğü 

f bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Şimdi 
evvelâ Orman Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 040 611 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3 366 087 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin geliştiril
mesi 26 880 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 87 149 301 

BAŞKAN — Bölüm 900 ile ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce 
Başkanlığına 

Orman Bakanlığı Bütçesinin 900 - 03 008 
(Orman Bakanlığı emrinde teşkil olunacak özel 
fona yardım) madde unvanının devamı olan 
«1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine gö
re» ibaresi Bütçe Karma Komisyonunda ilâvesi 
temin edilmiş iken, baskı esnasında sehven unu
tulmuştur. 

Bu ilâvenin, sözü edilen madde unvanının 
altına konulması gerekmektedir. 

Saygı ile arz olunur. 
Trabzon Antalya 

Âdil Ali Cinel Ömer Buyrukçu 
Antalya Ankara 

Fahri Özçelik Muammer Alıcı 
Çorum 

Etem Eken 

BAŞKAN — Önerge bir artırmayı hedef al
mamaktadır. Komisyonun bu husustaki görüşü? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Uygul amava 
açıklık getireceği gerekçesiyle katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Bölümü, kabul edilen önerge mucibince hâ
sıl olan değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm ka
bul edilmiştir. 

,2. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanun tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu 
raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/83; C. Senatosu : 1/261) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sayısı :350) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı, Orman Ge
nel Müdürlüğü katma bütçesinin maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 

(A) işaretli ödenek cetvelinde gösterildiği üzere 
459 036 270 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri okutu
yorum. 

Bölüm Lira 

101 Gene! yönetim 94 990 740 
BAŞKAN —- Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri " 35 758 149 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormanların korunması 99 108 617 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Orman kadastro ve amenajman 
işlerinin düzenlenmesi 53 292 760 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Millî parklar ve av üretme sa
halarının düzenlenmesi 4 347 205 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 49 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bölüm Lira 
114 Orman saha ve ürünlerine iliş

kin araştırmalar 14 056 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Orman işletmeciliği merkez ça
lışmaları 1 394 844 
BAŞKAN — Kabul edenler...-
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve erozyonu kontrol 147 701 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 8 385 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleriyle birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 459 036 270 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN 
yorum. 

Gelir 
türü 

Maddeye bağlı cetveli okutu-

B Cetveli 

Tara 

2 Vergi dışı gelirler 459 036 270 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz cetveliyle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 

1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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4 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, or

man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 1974 yılı Genel Bütçeye bağlı 

(R) işaretli cetveller bu Jbütçe için de uygulanır. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun (22, 23, 

25) nci maddeleri hükümleri, Orman Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu kanunun bazı maddelerini değişti
ren ve buna bazı maddeler ekleyen kanunların 
uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçe
ye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B) 

III. — GÖRÜŞÜL! 

1. — 1974 yık Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Devam) 

B — GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — GençMk ve Spor Bakanlığı büt
çesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet yerini alsın lütfen. 

Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız yerini al
mış bulunuyor. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımızın 
'isimlerini takdim ediyorum: 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Şevki Erek, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Süleyman Genç, Mil
lî Selamet Partisi Grupu adına Sayın Gündüz 

işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir* 
fazlalarına karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Orman 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Katma bütçe olduğu için önümüzdeki tarih

te tayin edilen günde açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Bu suretle, kabul edilen Orman Bakanlığı 
1974 yılı Bütçesinin milletimize, Bakanlığın de
ğerli mensuplarına ve özellikle orman köylüle
rine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başarılar 
temenni ederim. (Alkışlar) 

N" İŞLER (Devam) 

Sevilgen, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Muzaffer Demirtaş. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı arz 
ediyorum : 

Sayın Kemal Ataman, Sayın Enver Akova, 
Sayın Cemil Ünal, Sayın Ünat Demir, Sayın 
Oral Mavioğlu, Sayın Nâzım Baş, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Doğan Öztunç, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın İbrahim Göktepe ve Sayın Oğuz 
Aygün. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun efen
dim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALT
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Grupumun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gençlik ve sporla il
gili sorunların çözümlenmesine bir bütünlük ve 
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yeni bir anlayış getirmek ve ilgili kuruluşlar-
arası işbirliğini sağlamak amaeıyle Gençlik ve 
Spor Bakanlığı kurulmuştur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili ku
ruluşlarca yürütülen eğitim, yönlendirme, boş 
zamanları değerlendirme, izcilik, spor, kültür 
ve yayım hizmetleri ve tesisleri, gençliğimizi 
hızlı bir kalkınmanın gerektirdiği hayat görü
şü, millî ülkelerle bütünlenmiş değerleri kazan
dıracak yönde yetiştirilmelidir. Genç kuşağın, 
Atatürk ilkeleri doğrutusunda ülkenin yararla
rını, ihtiyaçlarını seçip gözetleyebilecek yapıcı 
ve yaratıcı niteliklerle ve değerlerle yetiştiril
mesi lâzımdır. 

Gençleri, yarının görev ve sorumluluklarını 
yüklenebilecek yüksek vasıflı vatandaşlar ola
rak yetiştirmek, millî kalkınma çabamızın en 
verimli yatırımlarından biri olacaktır. 

Bu sebeplerle, gençliğin içinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal sorunların çok ciddî şekil
de ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Gençli
ğin, eğitim, rehberlik, sağlık, çalışma, eğlenme 
ve dinlenme, spor ve sosyal refah hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması asla ihmal edilmemelidir. 

Gençlik sorunlarının ekonomik, sosyal' ve 
kültürel yapı ile yakın ilişkileri asla gözden uzak 
ıtutulmamalııdır. 

Sayın milletvekilleri, okul dışı gençliğin eği
tilmesinde büyük ihmaller içinde olduğumuz bir 
gerçektir. Gerçekten okul dışı gençliğin kendi 
kaderiyle başıbaşa bırakılmış olmasının husule 
getireceği ve getirdiği sakıncalar savıımulmıaya-
oak kadar büyüktür. Çeşitli kamu kuruluşların
ca yürütülen gençliğe dönük hizmetler, genellik
le okul -içi gençliğe yönetilmektedir. Okul dı
şı gençliğe dönük hizmötleirin son derece eksik 
ve dağınık olmaları nedeniyle bu alandaki çaba
lar da müessir olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarımı, spor, beden ve ruh 
sağlığı bakımlından büyük önem taşır. Spor, in
sanlarda kendine güven duygusunu geliştirir, 
ekip çalışmasını alışkanlık haline getirir. Kar
şılıklı dayanışmanın ve davranış dürüstlüğünün; 
önemini öğretir. Zamanımızda spor, millet
lerarası ilişkilerin gelişmesinde ve bir milletin 
dış ülkelere tanıtılmasında en önemli rolü oy
namaktadır. Türk sporumun gdiştıirilıneısi için 
gerekli ortam vardır. Hatta spora karşı ilgi 
artmıştır. Gençler, eski yıllara kıyasla sporla 

daha çok ügilenmektedirler. Sporumuzun kal
kındırılması için gerekli gömdüğümüz işlerden 
[bazılarını şöyle özetleyebiliriz: 

1. iSporla ilgili Devlet teşkilâtı, daha çok 
spor karşılaşmaları ve gösterilerini, başka bir 
deyimle seyir sporunu düzenleyen bir kuruluş 
halinde kalmıştır.. Çok sayıda genci ve yurtta
şı aktif spora yöneltme yolunda gerekli tedbir
ler alımmailıdir. 

2. Spor, her şeyden önce bir eğitim işidir., 
Okul içi ve okul dışı spor eğitimi, bu alanda 
başarıya ulaşmanın temel şartıdır. 

Başta gelen ihtiyaçlardan biri, yeterli sayı 
ve nitelikte beden eğitimli ve spor öğretmeninin 
yetiştirilmesidir. Spor yöneticisi, antrenör, ha
kem ve spor sağlığı alanında ihtisas yapmış he
kimler ve sağlık personeli yetiştirilmesi önem 
taşır. 

3. 'Spor yönetiminde gerekli otorite ve di
siplin kurulmalıdır. Türk sporu için bir kanı 
ser halini alan her türlü şike, tertip ve düzen
sizliklerle etküi şekilde mücadele edilmelidir. 
Dürüstlüğe ve disipline dayanmadıkça bir ülke
nin sporu gelişemez. 

4. (Belli günlerde büyük karşılaşmalar için 
kullanılabilen pahalı tesisler dışında, çok sayı
da gencin ve halkın spor yapılmasına imkân ve
ren ve haftanın her gününde devamlı olarak 
kullanılabilen semt tesisleri kurulmialıdır. 

'5. Milletlerarası karşılaşmalarda başarı sağ-. 
layan ülkeler okulda, (üniversitede ve silâhlı 
kuvvetlerde spora önem veren ülkelerdir. Her 
derecedeki eğitimi kurumlarında ve silâhlı kuv
vetlerde kabiliyetlerin ortaya çıkarılması ve keş
fedilmesi, kabiliyetlerin geliştirilmesi için sis
temli ve devamlı bir çaba gösterilmesi lâzımdır. 

6. Belden eğitimi öğretmenleri, hizmet içi 
eğitimi mıetdtlarıyie devamılı surette yetiştirilme
li, bu öğretmenlere, çalıştıkları bölgenin özel
liğine göre belli bir spor dalında ihtisas yaparak 
okuldaki ve çevredeki istidatları keşfetme ve ge
liştirme imkânları sağlanmalıdır. 

7̂  Okullarda ve TRT gibi kitle haberleşme 
araçlarında spor bilgisini artıran, spora karşı. 
ilgiyi ve sportmenlik duygularını geliştiren 
programlara yer verilmelidir. 

8. Spor sağlığının gelişmeisi ve spor hekim
liği alanında uzmanlar yetiştirilmesi için spor 
sağlık merkezleri kurulması, yeterli bir öğret-
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men kadrosuyle spor akademisinin faaliyete geç
mesini temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü üzerindeki 
görüşlerimizi de ifade etmek işitiyoruz. 

İBu Genel Müdürlük, 1961 yılında 351 «sayı
lı Kamumla 'kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, özel 
hukuk hükümlerine göre yönetileni bir Genel 
Müdürlüktür. Maliye, Gençlik ve Spor bakan-
lıklarıyle Yüksek Denetleme Kurulunun teftiş 
ve murakabesine taibidir. Kurumun kuruluş 
amacı, Türk gençliğime, yüksek öğrenimlerin
de huzurdu ve verimli çalışma imkânlarını ha
zırlamaktır. Kurumun bu amaçla iki görevi var
dır: Birincisi, öğrenimde yeterli, başarılı ve 
fakat ihtiyaç sahibi yükseköğrenim gençlerime 
kredi vermek. İkincisi, yurtlar yapmak, yurt-
ların yönetim ve işletilmesini sağlamak süratiy
le yükseköğrenim gençliğine sosyal ve kültürel 
gelişmelerinde yardımcı olmaktır. 

Bu kurum, 1962 yılından beri mîemleketi-
ımizde değerli hizmetler görmüştür. Ancak Ku
rum, program ve uygulamasında 351 sayılı Ka
nunun 27 ve 28 nci maddeleriyle öngörülen he
defleri greçekleştirememiştir. Bu durum, mez
kûr kanunun 35 nci maddesinde yıllık tahsis 
(miktarını etkilemiş ve döner sermayenin teşek
külünü geciktirmiştir. Ayrıca gelir kaymakları, 
Kurum amacını gerçekleştirmede oldukça yeter
siz kalmıştır. 

Kurum, âmme hizmeti görmesi itibariyle, 
yükseköğrenim gençliğine maliyetinim altında 
barıınclıırma ve bir kısım yurtlarda da beslenme 
imkânı sağlaması ve faizsiz kredi vermesi sebe
biyle kaynak yaratma ve tasarruf sağlama im
kânlarımdan yoksun kalmıştır. 

Bu izahlarımızdan sonra, yükseköğrenim 
yurtlarında geçen yılkı geçirmiş olduğumuz anar
şik olayların acılarınım unutulmamasını ve ibret 
dersi olarak kalmasını Grupumuz adınla bir ke
re daha hatırlatmak istiyorum. 

Yükseköğrenim yurtlarındaki millî itibarı ze
deleyen tortuları silmeye yeni ve güçlü bir psi
kolojik oritam yaratmaya mecbur olduğumuzu 
önemle belirtmek isteriz. Geçmişteki son acı ey
lemlerde, - üniversitelerimiz ve yurtlarımız bü
yük zararlar görmüştür. Bu yurtlarda kamlar 
akmış, silâhlı çatışmalar olmuş ve birçok suç

lar işlenmiştir. Sonunda üniversitelerimiz ve 
yurtlarımız birçok organlarıyla işleyemez hale 
gelmiştir., Kanun hâkimiyeti yerine kalba kuv
vet hâkimiyeti kullanılmak istenilmiştir. Ata
türk'e ve Atatürkçülüğe saldınlmıştır. Anarşi 
(bütün memleketimizi kaplamıştır. Yakın geçmiş
teki ibret dolu tablodan tekmil müesseseler ve 
yetkililer ibret dersi almalıdır. 

Politikanın hangi türlü olursa olsun camie, 
mektebe, kışlaya sokmamak, tekmil yetkilile
rin ve bilhassa siyasîlerim bundan böyle amapren-
silhi olmalıdır. 

Öğretim ve eğitimin her kademesinde millî 
almaya, aile ocağından, ilkokul ocağından 
üniversitelerimize varıncaya kadar birlbiriyle tu
tardı eğitim sistemi içinde Atatürk'ün devrimleri
ni ve ülküsünü kavramış bir nesil yetiştirmeye 
mecburuz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
bir kere daha tekrar ötmek istiyoruz: Atatürk 
bizim en sağlam dayanağımızdır. Bu dayanağı 
sağlam tutmak varlığımızın temel koşulu, hepi
mizin en başta gelen güvenidir. Atatürk her 
mevzuda bize rehber olmaya yeter de artar bile. 
Gençliğimizi Atatürkçü ruhta ne kadar güçlü 
yetiştirirsek hatalardan o kadar uzaklaşırız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı tamamla
madan önce 16 Mart 1974 gününde öğretmen 
okullarımın kuruluş yıâdönümü dolayılsıyle Tun* 
celi İlfeöğretmem Okulunda meydana gelem ve 
Türk Bayrağının yuhalanmasıyle sonuçlanan 
olay; Ardahan ve Erzurum'da meydana gelen 
öğrenci olayları sebebiyle solcular ve anarşistler 
tarafından Mehmet Çiğdem ismindeki öğrenci
nin ayak kemiklerinin kırulıncaya kadar dövül
mesi olay mu; keza 22 Mart tarihinde Gümüşhane 
Lisesinde sağ - sol çatışması neticesinde 15 kişi
nin yaralanmasına sebebiyet veren öğrenci kav
galarını; Amfeara Cebeci Erkek Öğrenci Yur
dunda aşırı solcular arasında çıkan tartışmayı; 
keza 18 Şubatta Ankara Devlet Mimarlık Aka
demisinde meydana gelen DEV - GENÇ Merini 
kavgalarını; yine Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 
Başçiftlik köyünde ortaokulun son sınıf öğren
cisi Necati Kaya'nm, göğsüne bozkurt rozeti 
taktığı için okul müdürü tarafından demir cet
velle öldürülmesi olayını; keza Çanakkale llköğ-
rötmen Okulunda 7 öğrencinin milliyetçilik faa
liyetinde bulundukları için okulla ilişkilerinin 
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kesilmesi olayı Sayın Gençlik ve Spor Bakanımın I 
tarafgirliğinin birer işaretidir. Hatta Sayın 
Gençlik ve Spor Bakanı bir demecinde; «Üniver
sitelerimizdeki faşistleri yumuşak yöntemle yok 
edeceğiz ve üniversiteyi huzura kavuşturacağız,» 
demeMe, Hükümet içinde en yetkili bir zatın, 
gençlerin tahrik ve teşvikçisi durunuma düştü
ğü üzüntü ile karşılanmıştır. 

Sayın milLetvekilleri, Türk Mületiıne yarar-
lı, Atatürk ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhu
riyetinin bekçisi, her türlü zararlı aklanların 
ıdışında bir gençliğin yeıtişltirüanesiyle görevli 
Spor ve Gençlik Bakanlığının 1974 yılı bütçesi 
üzerinde grupumun görüşlerini arz etmiş bulu- I 
nuyoruım. Bu bütçenin Gençlik ve Spor Bakan
lığı mensuplarına ve milletimize hayırlı olması I 
dileğiyle Yüce Meclisi saygıyle sölânnlarım. 
(D. P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-
yedioğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Şevki 
Erek. 

Buyurun Sayın Erek. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ŞEVKİ EREK 
(Tokat) — Sayın Balkan, sayın milletvekilleri; 

1974 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grupurıun gö
rüşlerini mulhtcrem heyetinize arz edeceğim. I 
Grupum adına Yüce Heyeti saygiyle selâmla
rım. I 

Mulhterem arkadaşlarım, görüş ve tenkitle
rimizi Türkiye'deki gençlik ve spor konusunun 
tekillik ve madde yönüyle birlikte manevî tara
fı üzerinde toplamaya çalışacağız. Bir taraftan I 
maddeye taallûk eden meselelere dokunurken, 
diğer taraftan Türk gençliği, gençliğin siyaset 
ve siyasetçilerle olan bağlantısı, gençliğin sesi 
ve temsilcilerinin, gençlik adına hareket eden
lerin doğruluk veya yanlışlığının ölçü ve aya- I 
rının ne olup ne olmadığı, gençliğin vurucu 
güç olarak milletine mi aidolduğu veya bir ik
tidarı batırma ve bir diğerini çıkarma gibi ey
lemci bir politikaya girmesinin mi makbul tu
tulacağı; bunalımların imkânsızlıkların veya 
yolsuzlukların gençlik adına hareket edenlere 
Devleti yikma yolunda salâhiyet verip verme
diği, bu salâhiyeti kullananların 17 milyonu 
aşan genç kuşağımız içinde sayı ve mana bakı- | 

I mmdan yerlerinin tayini, gençliğin Devlet ve 
millet bütünlüğünün vurucu gücü olarak de
ğil, bir siyasî ideolojinin emel ve niyeti yolun
da sevkedilmek istenmesinin Türkiye'mizde ya
rattığı manzara, gençliği daima diğer görevle
rinin çok üstünde ve kendilerine göre doğru 
bildikleri yolda meşru nizam aleyfeine vaki kış
kırtıcılığın nispet olaraik hangi yönlerden esin
lendiği konularını söyleyecek ve netieeten Dev
letin ve onun içinde Hükümetin gençliğine 

I karşı hangi tutumda olması ve gençliği nasıl 
görmesi gerektiğini Yüce Heyete arz etmeye ça-
lışacağim. 

Muhterem arkadaşlarım, gençlik ve spor esa
sen birbiriyle ayrı düşünülmemesi gereken mef-

I ıhumlardır. Gencin sportmen olması gerekli bir 
faktör, sportmenin de ekseri genç olmaisı ta
biat icalbıdır. Gençliği her yönü ile mükemmel 
'kılmanın ve bunu temin etmenin birinci şartı 
olan gençlik meselelerini ve bununla bağlantılı 
sporu birinci planda düşünmede geç kalındığı
nı itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 

Ancak, gençlik ve spor meselelerinin ilmî 
olarak araştırılması ve tespiti, bu meselelere 

I gerçekçi çözüm yollarının bulunması, üniversi
teler ve yüksek okullar da dâhil olmak üzere, 

I okul içi ve okul dışı bütün genç neslin bedenî 
ve ahlâkî evsafının demokratik düzen içinde 

I (geliştirilmesi, gençliğin temel ihtiyaçlarının 
I araştırılması, karşılanması, gerekli eğitim, ye-
I tiştirme, yöneltme ve rehberlik, boş zamanları 

değerlendirme, spor, izcilik, jimnastik ve oyun 
ıgilbi faaliyetlerin tesisleri ile yurt sathına den
geli olarak yaygınlaştırılması, boı konuya taal
lûk öden faaliyetlerin organize ve koordinasyo-

I nun ifası ile Türkiye'mizde 3 Aralık 1969 ta
rihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı isabetli ola
raik kuifulmuiş bulunmaktadır. 

Bu suretle, başından beri Türkiye'nin (1) 
numaralı problemi olmaisı lâzım gelen bir me
seleye, Türkiye Cumihuriyetinin halk kesimine, 
yani gençlik meselesine birinci planda yer ver
me keyfiyeti kendisini tescil ettirmiş olmakta
dır. 

Mnihterem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor 
(Bakanlığının kurulmasıyle; işe saihibolma, işe 
gereken önemi verme ve onu birinci plana alma 
keyfiyeti, 1969 senesinden beri geçen ve eere-

| yan eden bütçe konuşmalarında muhalif ve mu-
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vafık arkadaşlarımızın müteaddit beyanların
dan yararlılığında isabet olduğu ve gösterdiği 
faaliyet itibariyle bu meselenin gerçekten ibu 
Bakanlığın kurulmasıyle birinci plana alındığı 
da keza tespit ve tescil edilmiş bulunmaktadır. 

iMJuihıterem arkadaışlarım, burada hemen şu
nu, dkleyeyim ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesinin Hükümet tarafından Bütçe Karma 
Komisyonuna sevkedilen metninde hakkımız 
olan umudun, beklenenin aksine bir düş kırık
lığına yol açmıştır. 

.1973 yılında, küsuru hariç, 34 milyon lira 
olan yatırım harcamaları, 1974 yılı bütçe tasarı
sında 20 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
Bu suretle bu kalemde Bütçe Karma Komisyo
nuna sevkedilen Hükümet tasarısında % 39 kü
sur nispetinde bir düş'mte meydana getirilmiş 
Ibulunm aktadır. Her ne kadar cari harcamalar
da, küsur hariç, 1973 senesinde 53 milyon lira 
olan tahsisat 1974 yılı Bütçesine % 45 ilâvesiy
le 77 milyona çıkmış iste de, bu artışın 14,5 mil
yon lirasının cari harcamalara ve katsayı artı
mı ile personel giderlerine gideceği düşünülür
se ve anormal fiyat artışları neticesinde yapı
lacak istihsalin bu fiyat artımlarınla gitmesi de 
ihesalba katılırsa, bu kalemdeki artışın netice 
itibariyle beklenen bir unundu tevsik ve teyit 
etmediği kanaatini taşıyoruz. 

Her ne kadar Bütçe Komisyonunda Hükümet 
tasarısına 5 milyon liralık bir artış sağlanmış ise 
de, gençlik ve spor meselelerini, Batı dünyasında 
bu meselelere bütçelerinde ayırdıkları milyarlar 
hesaba alındığında (meselâ; bir Batı Almanya'
da Spor Bakanlığı bütçesi 7 milyar liranın üze
rinde bulunmaktadır) bir kademedeki!% 40'a ya
kın düşüşün, diğer bir kalemdeki % 40'a yakın 
artışın, katsayı hesabıyla ve cari giderlerdeki fi
yat artırımları neticesinde bertaraf edildiği dü
şünülürse, bütçede yapılan bu 5 milyonluk ar
tışın bir mana ifade etmeyeceği korkusu bizde 
mevcuttur aziz arkadaşlarım. 

3580 sayılı Kanunla kurulmuş olan Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün program trans
ferleri yekûnunda 44 milyonluk bir artış göze çar
pıyor. Aynı kanaatimizi burda da söylemek mec
buriyetindeyiz. Gerçekten bu artış, yeterli gö
rülmediğinden komisyonda 30 milyon liralık bir 
ok tahsisat kararı alınmış ise de, bu yapılan ar
tışın günün şartları içinde ve bilhassa kalemlerin 

gideceği yerler tasrih edildiğinde, keza personel 
giderleri ve fiyat artışları nedeniyle sıfıra mün
cer olması ihtimali ayni şekilde burada da mev
cuttur. 

Temenni edelim ki, Bakanlık bu imkânlar da
hilinde herhangi bir zayiata meydan vermeden 
gençliğimize en isabetli şekilde bir faaliyetin 
gösterici mevkiini almış bulunsun. 

Beden Terbiyesi 'bültçelsi hususumda' bilhassa 
şu meseleye dokunmadan geçemiyeceğim: 1974 
yılında dünya çapında yapılması istenen Dünya 
Güreş Şampiyonasında, milletimizin gönülden 
hassasiyetinin ve gözünün bu karşılaşma üzerin
de olduğunu ve bu nazarın bilhassa hissedilerek 
artık susamış bulunduğumuz faikiyetin tescil et
tirilmesi yolunda gerekli bilcümle tedbirlerin ti
tizlikle alınmasını yine bu bakanlığımızdan ri
cayı bir vazife addediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, müstakil bir kuruluş 
olmak itibariyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumunun faaliyetlerine de bir nebze do
kunmak istiyorum. 

Gerçekten, Türk gençliğine faydalı hizmetler 
getirmiş bulunan bu kurum, 1965 senesinde 8 bin 
yatak olan yurt kapasitesini 1973 de.23 bin ya
tak olarak devretmiş bulunmaktadır. Keza 1965 
senesinde 11 milyon olarak hazineden yardım 
gören bu kuruluş 1973 senesinde bu yardımı 
100 milyona çıkmıştır. Halen bu yönde Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yeni Hü
kümetimize devrettiği 100 milyonun üzerinde 
bir yurt ve tesis yatırım kapasitesi, bunlar iş
letmeye geçtiğinde 10 bini mütecaviz bir yatak 
sayısı da muhterem Hükümetin ilerideki icraa
tının kolaylığına delil teşkil eden bir devri tes
limdir. 

Muhterem Hükümetin, 1973 de Y'üksek Öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumuna olan 156 mil
yon olan hazine yardımını 1974 de 190 milyona 
çıkardığını öğrenmiş bulunuyoruz. Pek tabiî, bu
radaki 36 milyon liralık artışı memnuniyetle kar
şılıyoruz. Ancak, biraz evvel söylediğimiz anor
mal fiyat artışları muvacehesinde 36 milyon li
ralık bu fazladan sağlanan hazine yardımının 
ne dereceye kadar yükısdktakisil gençliğimize fay
da getireceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Ay
rıca bir öğrenciye verilen 350 liralık kredinin 
bugünkü şartlar altında kifayetli olmadığı ka
naatini taşıdığımızı da belirtmek ister, bu konuda 
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bugünkü standartlara göre, bugünkü bir öğrenci 
ihtiyacına göre, yülklseıkitaihlsil Öğrencisi bulunan 
bir gencimizin şahsiyetiyle ve ihtiyacıyla müte
nasip olan bir kredinin, asgarî 600 - 750 lira ara
sında bulunması gerektiğine de inandığımızı 
Yüce Bakanlığa ve Hükümete iletmek zorunda
yız. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde en çok dur
mak istediğimiz mesele, gençlik politikasıdır. 
Biz, gençlik politikasının bir devlet politikası ol
masını arzu ediyoruz. Gençlik politikasının şu 
veya bu siyasî teşekkül elinde, şu veya bu şekilde 
uzatılıp kısaltılabüen, istenilen yere çekilebilen 
şu veya bu gençlik kesimini istenilen şekilde 
tahrik edilebilen bir noktaya getirilmesini arzu 
etmiyoruz. Böyle bir tahrik keyfiyetinin top-
yokûn milletimize ve devletimize yarar geitirme-
yeceği kanaatini İsrarla belirtmek isterim 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Saptırılmış emeller, hiçbir zaman bu millî 
'poliltiıka üzerinide Sorumsuzca tasarruf yetkisini 
kendilerinde • bulamamalıdırlar. Bunları söy
lerken, her fikrî ve her kanaati bir umdeye bağ
layıcı olmayı, dolayısıyle hür fikir ve kanaat
leri belli bir yerde kanalize etime ve bağlama 
cebrini katiyen taşımıyoruz, taşımadık. Ancak, 
gençlik meselesinin ve mutlak sağduyunun hâ
kim olduğu bir gençlik politikasının Türki
ye'mizde olması gerektiği, böyle olmasının yal
nız devlet ve millet yararına olduğu kanaatini 
taşıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Doğu, Batı, ge
lişmiş memleketler, gelişmemiş memleketlerde 
muhtelif safahatını görüyoruz, daima bir genç
lik hadisesine sahne olmaktadırlar. Hayat se
viyesi en yüksek mertebeye ulaşmış bir devlette 
de, bir millette de, onun çok altında kalan ilkel 
bir memleket ve devlette de bugün gençlik olay
ları görülüyor. Ve biz diyoruz ki, dışta olan 
memleketlerden bir farkımızın olması lâzımdır. 
Biz; siyasî, iktisadî yönden atılıma başlamış 
bir memleketiz. Gelişmek üzere bir memleketiz, 
gelişmekte olan bir devletiz. Bu raddede, bu 
derecede, şu veya bu şekilde memleketimizde 
huzursuzluk tevlit edecek bir hadisenin, bu sıç
rama tahtasında bize zararı dokunur. Diğer 
devletlere karşı, diğer milletlere karşı isterse 
bütün dünya ateş ve kül içinde yansın, isterse 
bütün dünyada, diğer devletler gençlik olayla-

rıyle hereü merc içinde olsun, bizim, Türk Mil
leti olarak onlardan bir üstünlüğümüz olsun. 
Hangi üstünlüğümüz olsun? Huzur üstünlüğü
müz olsun, istikrar üstünlüğümüz olsun. Onun 
için, gençliğimizi tahrik etmeyelim. Onun için, 
huzur ve istikrarsızlığın kötü yola sevk edilme
si hakkında gençliğimizi âlet etmeyelim diyo
ruz; huzur üstünlüğümüzü, diğer memleketle
rin gıpta ile bize bakacağı bir hale ifrağ edelim 
diyoruz, azaz arkadaşlarımj 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclis, Tür
kiye Cumhuriyetimiz, gerek Osmanlı İmpara
torluğu devrinde, gerek Cumhuriyet devrinde 
ve 1950'den sonra ©ok partili demokratik hayat
ta geçirdiği şu veya bu şekildeki siyasal huzur
suzluklar, sendelemeler devlet ve millet aley
hine yapılan kışkırtıcılık, millet ve vatan ço
cuklarının birbirini yemesi, milletin birbirini 
çürütmesi yolunda aldığımız tecrübe artık 
kâfi gelmelidir. Bu tecrübe artık bize yetmeli-
clir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bu tecrübeden daha fazlası fazladır. Bu 
tecrübeden daha fazlasını ararsak, bu tecrübe
den daha fazlasını beklersek, bu tecrübeyi kâ
fi görmezsek hepimizin aklında yatmayan, yat
masını istemediğimiz hadiselere ve nihayet va
tan ve oıilletin kötü bir badireye sürüklenme
sine sebebiyet vermiş olabiliriz. Vicdanlarımı
za karşı hepimiz bu konuda sorumluyuz muhte
rem arkadaşlarım. 

Gençlik, üzerinde hassasiyetle titrediğimiz 
bir varlık olmalıdır. Her genç, kuşak zamanla, 
ama mutlaka Türk devletinin emanetçisi, idare
cisi ve başı olacaktır. Genç, tarihini iyi bilme
lidir. Genç; milliyetine, dinine, örfüne, âdetine 
bağlı ve saygılı olmalıdır. Genç; zeki, akıllı, 
dinç, sağlıklı ve sporcu olmalıdır. Gencin ha
yatında kahvenin, içkinin, kumarın yerini; ma
nevî gıda, maddî gıda, bilgi, spor ve açık hava 
almalıdır. Genç,, devletinin, Türk devletinin 
genci olmalıdır. Genç bir siyasî teşekkülün ve
ya bir siyasî ideolojinin gözü kapalı ve millet 
aleyhine vurucu gücü değil; devletin vurucu 
gücü olmalıdır. Genç, demokrasiye inanmalı
dır. Genç, hükümetini tenkit etmeli, fikrini 
serbestçe söylemeli, fikrini haykırmak; ama 
devletini yıkmak isteyenlerin, rejimi değiştir
mek isteyenlerin âleti olmamalıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hadisenin ehem
miyeti heyecanlanmamızı gerektiriyor. Hadise-
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ııin önemi bağırmamızı gerektiriyor. Onun için 
bu şekilde bir konuşma tarzını ihtiyar ediyo
rum sevgili arkadaşlarım. 

Bütün bu kanaatlerden sonra, Hükümetin 
gençlik meseleleri ve gençlik hakkındaki teşhis
lerde yine esaslı bir yanılgıya düşmek üzere ol
duğu, bu yanılgının devlet ve millet bütünlüğü 
yönünden fayda değil zarar getireceği kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz, bir yanıl
gıyı yanılgı olarak itiraf etmek gerçekten asila-
ne bir hareket. Ancak, bir yanılgının yanılgıya 
düşmeden evvel tespit edilmesi de millet yara
rını, yanılgıya düştükten sonra ve yanılgı mil
let ve devlet istiklâli ve seyri hakkında zararlı 
tohumlarını ektikten sonra, o yanılgıdan sarfı
nazar etmek bir asilane hareket; ama yanılgı 
'sırtımda verilen zararı örtme ve kaldırana mahi
yetimi ve değerini haiz değil. Onun için bizce 
önemli olan mesele, yanılgıya düşmeden evvel, 
o yanılgının yanılgı olduğunu tespit etmektir. 

Bu bakımdan Spor Bakamımızın... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sokaklar yü

rümekle aşınmaz. Yanılgıya düşmüşler. 
ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Evet, bu 

sözün aksi, «Sokaklar yürümekle aşınır» idi; 
siz de bunu yafta yapabilirsiniz; «Sokaklar yü
rümekle aşınır ve yürümeyin» diyebilirsiniz. O, 
esasımda demokrasimin, Toplantı' ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunumun bir hak gibi vecizesidir 
bizim kanaatimize göre. 

öğrenci olaylarını, geçmiş devremizde, 12 
Mart evvelinde, basında ve Meclis kürsüsünde, 
«kutsal isyan» diye tavsif edenler, bir iktidara 
ve onum başıma çorap örtmek içim Devleti ve mil
leti gözü görmeyenler, «masum talebe hareketi» 
diye diye hem o masum genci, hem Devleti uçu
ruma götürenler, Adalet Partisi çökeırtilirse 
her şey güllük güiüstanlık olur nakaratını ez
berleyenler ve ezberletenler, çok çok sonraları! 
meselenin Adalet Partisi ile alâkası olmadığını 
anlatmakta gecikmemişlerdir. (A. P. srraların-
ıdan «Bravo» sesleri) 

Eski muhalefetin ve şimdiki iktidarın bu ba
riz yanılgıyı hortlatmak temayülümde olduğunu 
üzülerek görüyoruz. 

Mulhterem Gençlik ve Spor B akanımızın, 
Bakanlığa yeni geldiği sıralarda bir kısım, genç
lik hareketlerine koyduğu teşhis, bir yanılgının 
ifadesidir... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Si
ze göre. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Tabiî bi-
ıze göre, bir taraflılığın ifaıdesildir. Bize gö
re yanılgı olduğu için, ilerde, «Bu iş yanılgıy
dı sarfı nazaır ediyoruz» dediğimizde bir zara-. 
>rı önlemek için yanılgıyı şimdiden tespit edelim 
diyoruz, onun için söylüyoruz. Tabiî, yanılgı 
tespit edilir veya, edilmez; 3,5 sene sonra yanılgı 
olduğu görülür veya görülmez. 

Muhterem arkadaşlar, Gençlik ve Spor Ba-
kanımıızım bu tefrikini, gençliğim bir cenahıma 
belli bir damgayı vurup da, diğer cenahınım 
iarkasını sıvazlama hareketini şu veya bu şekil
de, Devletin millî bir gençlik politikasıyla, Dev
letin genç karşısında bitaraf kalma ölçüsüyle 
kabili telif görmediğimizi belirtmek isteriız. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa aşırı sol 
düşünce, son zamanlarda olsun, bidayetten beri 
şu ama fikri işliyor: 

«Benlim düşüncem doğrudur» diyor aşırı sol. 
«Kurtuluş soldadır. Benim düşüncemde olma
yan sömürücüdür, uşaktır, yiyicidir. Kötü
lük benimle olmayandadır.. Vatanı yalnız ben 
düşünürüm, milleti yalnız ben refaha götürü
rüm. Bağımsızlık yalnız benim tefcelimdedir. 
Banim fikrimde olmayan bağımsız değil, yaban
cılarım hizmetkârıdır. Bemi ve benim fikrimi 
benimsemeye mecbursun. Aksi halde seni faşist, 
diye damgalarım ve sana fikir ve hayat hak
kı tanımam.» 

İşlenen anatoma bu. 
Eğer birisi çıkar da., bu baskıya tahammül 

edemez ise, veya bunu söyleyenin fikrimde ol
madığımı söyler ise ve, «Hayır ben semim fikrim
de değilim ve senin bu zorbalığını tasvip etmi
yorum, kabul etmiyorum» der ise, bu faşist ol-
maktadıir, aşırı sağcı ve sağcı olmaktadır; fa
şist uşağı olmaktadır, işbirlikçi olmaktadır. Sö
mürücü olmaktadır. Bu propaganda, bu esas 
tam manasiyle yürütülmek istemiyor. Bu pro
pagandanın yürütüldüğü bir ortamda sadece 
birinciye hak verir, öbür tarafı elimizin tersi 
ile iter ve hatta ona, işin esasıma inmeden; «seni 
belli usullerle ezeceğiz» gibi, bir siyasî teşek
külüm bakanının içinde bulunduğu hal ve etva-
ra uygun düşmeyen lâfızla telin ederse, bumun 
da, keza, bakanlık sorumluluğuma tam manasiy
le tetabuk etmediği kanaatini söylememe müsaa
de buyurunuz... 
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BAŞKAN — Sayın Erek tamamlayın lüt
fen, süreniz doldu efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, İm konuda dokunacağım me
sele çoktur. Şu durumda, Yüce Meclise dört 
sayfa muhteviyatında grupıımun söyleyecekleri 
vardır; ama bu dört sayfayı söylemek iımkâmın-
dan mahrumum, ancak umde olarak söylüyorum: 

Sayın Başbakanın, Af Kanununun çıkınlın
dan sonra, televizyona ve gazetelere verdiği be
yanatta, bir kısım gençlik kesimine veyahut 
onun temsil cilıerine ümitlerinim yitirilebileoeği, 
memlekette asayişin zor sağlanabileceği, kendile
rine sabır tavsiye edildiği, yolundaki beyanatı 
da keza bir yanılgı olarak söylüyoruz. 

Hemen aksini bir misalle söyleyeyim muhte
rem arkadaşlarım. Af Kanunu sizin arzu etti
ğiniz veçhile çıksa idi ve biz Adalet Partisi ola
rak: millete veyahut ey gençliğin bir kesimine 
dönüp de, «Sen anarşist veya komünistlerin af
tan istifade etmemesini düşünüyordun ama, bu
mun aksi tecelli etti; bunlar aftan istifade etti, 
cılktı. Sen şimdi ümidini yitireceksin, aman 
•sabırlı ol, ben bundan sonra asayişi nasıl muha
faza edeceğim, (veyahut) Hükümet bundan sonra 
asayişi nasıl muhafaza edecek?» deseydifc; mak
bul olur muydu bu beyan ? Bu beyan bizce 
makbul olmadığı gibi, Sayın Ecevit'in bu şe
kildeki beyanatı da keza bizce makbul değildir. 
Birisinin sırtını sıvazlamak, öbürünü elinin 
tersi ile itmek siyaseti, gençliğim millî bir po
litikaya bağlanmasıyle kabili telif değildir muh
terem arkadaşlarım. (A. P. şuralarımdan. «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Evet Sayın Erek, bitirelim 
lütfen. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Öyle bir şey 
yok, beyanı anlamamışsın. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş-
!kan, Gençlilk ve Spor Bakanlığı Bütçesini mi 
eleştiriyoruz, yoksa... 

BAŞKAN — Rica ederim, gençlik hareket
leriyle ilgili, gençliğin yetiştirilmesi ille ilgili 
beyanda bulunuyor sayın hatip. 

ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, gençlikle ilgili Hükümetin' 
bütün bir politikasını eleştiriyoruz; buna hak
kımız var, kanunî anlayışımız da bunda... 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Bir 
yurdu ziyaret ettin mi? 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ben 
yurtlarda yetiştim arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, rica ederim 
ımüdahale etmeyiniz. 

VAHİT YAŞAE ÇALIN (İstanbul) — Ye
tişmişsin, ama çok uzak kalmışsın, 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Genç

lik ve Spor Bakanlığı vazifelerinin diğer bakan
lıklarla iç içe olduğu bir çalışma sahası vardır. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın 
Başkan, 7 dakika geçiyor. 

BAŞKAN — Son cümlesini bekliyorum, üç 
kere ikaz ettim efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Bu yö
nüyle çok müessir, geniş ve yapıcı öncülüğü 
sevk, idare, planlama ve düzenlemeye gerek bu
lunmaktadır. Bu gerek, Balkanlığm organize 
ve koordinatörlüğünün en önemli bir görevi ol
duğumu ortaya çıkarmaktadır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Erek. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Son sa

tirlim... 
BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın' 

Tosyalı'ya gösterdiğimiz... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, emsal ka

bul etmiyorum. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Öğrenci 

gençlik yönümden Millî Eğitini Bakanlığı, işçi . 
.gençlik yönünden Çalışma,, Sanayi ve Tefono- i 
loji Bakanlığı; köy genelliği bakımından Köy İş- • 
ileri Bakanlığı ile yakın ilişki kuramak ve çok v 
yönlü gençlik meseleleri hakkında lokomotif, 
koordinatör ve organizatör olma mecburiyeti 
hissedümeli ve öne alınmalıdır. 

Sayım milletvekilleri, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesini ve tabiî olarak bu arada Hükü
metlin gençlik politikaisını genel ve özel mânada; 
ama şuna inanmamızı istiyorum; samimiyetle ve 
inandığımız bir dava olarak mutlak Devlet ve 
millet bütünlüğünün yararı yolunda eleştirdik. 
Kendi görüşümüze göre yarar ve zararı tespite 
çalıştık. Bu konuda şüphesiz daha çok söylene
cek şey var. Gençliğimizle karşı daha çok eksiği--
miz olduğunu da biliyoruz ve inanıyoruz. 

Severek, sayarak anlaşarak, birbirimizi kır-, 
madan, birbirimizi çürütmeden, bilerek, gözbebe-

— 401 — 



M. MecM B : 88 28 . 5 . 1974 O : 2 

ğinıi'Z gençliğimizin dert ve ihtiyaçlarının bir an 
evvel çözüme ulaşmasında, hür ve demokratik 
düzen içinde, Devletimizin ve milletimizin azamî 
imkânları nispetinde; bütçenin gençliğimize ve 
sporumuza hayırlı ve uğurlu ve de başarılı ol
masını diler; Adalet Partisi G-rııpu adına Yüce 
Meclisi saygılarımla selâmlarım aırkadaşlaıram. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Gençler, gö
zü bağlı insanlar değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
Değerli arkadaşlarım; zaman mefhumunda 

hiçbir arkadaşıma farklı muaımele yapmak iste
mem. Yalnız, çok güzel m/üşahede edeceğiniz 
gilbi; arkadaşımız metni okurken, yerinizden 
müdahalelerle metnin dışına çıkmayı, nerede 
ıise empoze ettiniz ve her cümlesine de müdaha
le ediyorsunuz. Bildiğiniz gilbi, fikir hürriyeti
ni savunuyorsunuz, en büyük fikir hürriyetinin 
olması lâzım gelen şu kürsüde sataşıyorsunuz. 
Rica ederim efendim. (C .H. P. sıralarından* 
gürültüler) 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın 
Başkan, «Fikir hürriyetini savunuyorsunuz» 
diyerek, bunun aksini yapıyormuşuz gibi grtı-
pumuza böyle hareket edemezsiniz. Başkanda
nız, böyle söyleyerek görevinizi yapamazsınız. 

BAŞKAN — Başkanım evet. Ben Anayasa
yı ve İçtüzüğü savunuyorum; burada onun ta
nıdığı söz hakkını savunuyorum. Rica ederim. 
Her cümlede müdahale ederseniz, ben de bunu 
söylemeye mecburum. Çünkü, ben Anayasadan 
ve İçtüzükten tarafayıtm. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ama tarafsız 
hareket etmeniz lâzım. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Aynı 
gözleri Adalet Partisi Sözcüsü olarak söyleyebi
lirsiniz, fakat bir Başkan olarak söyleyemezsit-
niz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Her cüm
leye müdahale ediyorsunuz. 

E TEM EKEN (Çorum) — Yalnız bir mü
dahale etmiyoruz, onlar da müdahale ediyorlar. 
Onların müdahalelerine neden aynı hassasiyeti 
igöstermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim, ben hassasiyeti 
gösteriyorum ve müdahaleyi yapıyorum., Fakat, 

size müdahale etmekten artık gına gelmiş bulu
nuyorum, onu da söyleyeyim^ 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — O zaman 
kürsüye çıkmayın efendim, 

'BAŞKAN — Sizin emrinizle değil; ben bu 
Meclisin reyi ile buraya çıktım ve Anayasa, İç
tüzüğe göre vazife yapıyorum. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «Gına geldi ne demek?» Ses
leri) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ama tarafsız 
olacaksınız Sayın Başkan. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın 
Başkan, diğer partililer. de bunu yapıyorlar, 
Adalet Partililer de böyle şeyler yapıyorla.r, on
lara niye «Gına getirdiniz» demiyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica öderim, söz vermedim. 
Bazı arkadaşlarımız bunu bir âdet haline getir
diler onlara hitap (ediyorum. Grup olarak da söyle
miyorum, tenzih ederini; bazı arkadaışlanmız 
bunu âdet haline getirmişlerdir, tevakki etme
lerini bilhassa rica ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Süleyman Genç, buyurunuz efendim. (C. H. 
P. şuralarından alkışlar) 

C .H .P . GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin eleştir
mesini grupıınn adına yapacağım. Bu arada, 
grupumun değerli görüşlerini ortaya koyacağım 
gibi; Türkiye'nin içinde bulunduğu en Önemli 
sorunlardan biri olan gençlik politikası hakkında 
da görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Son 6 - 7 yıldır süregelen ıgençlik girişimleri 
birçok ülkenin yöneticilerini ve halkını bazı.so
runlar yeniden düşünmeye zorladı. Bu zorlama
nın yanı sıra, ıgençler toplumun aksayan yanla
rını da gözler önüne serdiler. Kabullenmemiz ge
rekir ki; gençlik sorunları ekonomik ve sosyal 
açıdan, toplumun ve demokratik rejimin esenliği 
açısında da büyük önem taşır. Gençliğin sorun
larının neler olduğunu ve nasıl çözümleneceğini, 
birikmiş sorunlara bu bütçe ile ne denli cevap 
verileceğini tartışmadan önce; gençliğin köken 
olarak hangi tabakalara ayrıldığının üzerinde 
durmaya çalışacağım. 

Sosyal köken; 
Tarım kesimi % 76, üniversite de okuyan 

% l î ; 
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İşçi kesimi % 20, üniversitede okuyan % 8; 
Memurlar, toplamsal kesim olarak % 3,3; 

üniversitede okuyan % 42; 
Müteşebbis ve serbest meslek grupları c/c 0,67 

toplumsal kesim olarak, üniversitede okuyan 
% 33'tür. 

İşte, Türkiye'deki toplumsal adaletsizliğin en 
bariz ölçeği budur. Tarım kesimindeki gençlerin 
büyük bölümü yüksek öğrenim yapmadığı gibi, 
okur - yazar olmayı da henüz gerçekleştirememiş
leridir. Kökeni işçi olan da bunun pek dışında de
ğildir. 

Böyle olmasına rağmen, gerek köylü gençlik, 
gerekse 'işçi gençlik, gerekse esnaf ve sanatkâr 
gençlikle buıgüne kadar iktidarlar ilgilenmemiş, 
Yüce Parlamentomuz da işçi gençlikle, köylü 
gençlikle, esnaf gençlikle bugüne kadar ilgilen
memiş, onların sorunlarım dile getirmemiş ve bu
rada tartışmamıştır. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — İşit e Tür
kiye'de bölücülük hareketleri bu söyledikleriniz-
dir. (A. P. sıralarından «Bölücülük, bölücülük 
bu» sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu atılan lâfları da fikir hürriyeti ile 
bağdaştırıp bağdaştıraımadığınızı söyler misiniz 
lütfen? 

BAŞKAN — Söylüyorum efendimi, ikaz cicli-
yiorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Adeta 
kendi talihleriyle başbaşa bırakılmıştır. Bu mes
lek gruplarının, kahve köşelerinde çürüyen be-
yinleriyle de, çalışmakta oldukları işyerlerindeki 
çalışma düzeniyle de ilgilenmediği bir gerçektir. 

ıBu kürsüde ıgerçekler söylenmeyecek, okur-ya-
zar olmayan gençler bu kürsüde söylenmeyecek 
de nerede söylenecektir? Bölücülük bu mudur? 
(O. H. P. sıralarından «Br.iîvo» sesleri, alkışlar.) 

Eğer bu bölücülükse, biz okuma - yazma bil
meyenleri savunacağız. Eğer bu bölücülükse, es
nafla sanatkârla biz ilgileneceğiz. Eğer bu bölü
cülükse, biz işçi çocuklarının o paslı duvarlar al
tında ezilmemesini sonuna dek savunacağız. 
Bunları bölücülük olarak kabul ediyorsanız, onu 
da omuzlanacağız. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri)-

Üzüntüyle kaydedeyim ki, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı gençliğin bu kesitini adeta geçmiş yıl
larda unutmuştur, onlarla nerede ise ilgilenmez 
duruma düşmüştür. 

ıSayın milletvekilleri, elimizdeki çerçevede so
runlara bakmak ve -değerlendirme yapmakta ya
rar bulunuyorum. Kısaca şunu noktalayayım: 
Türkiye'de modern anlamda planlanmış bir genç
lik politikası yoktur; önderi, yetiştiricisi yoktur; 
tesisi, dinlenme yeri, çalışma kampı, okuma oda
sı, kütüphanesi yoktur; kitapları, kültür hazine
leri, sanat eserleri yoktur. Bu yoklar içinde var 
olanları kısaca özetlemeye çalışayım. 

Kredi ve Yurtlar Kuruma bağlı yurtlar: Üc
retleri ortalama 80 Türk lirasıdır. Bir odada 5 
ile 10 öğrenci yatar. Yükseköğrenim 'gençlerinin 
% 12 si burada barınır. 

'Özel yurtlar •: % 13 oranındaki yükseköğre
nim genci burada kalır. Ücretleri 150 Türk lira
sıdır. Apartman ve apartman dairelerinden mey
dana geldikleri için, bunların yaşam koşulları da 
öğrencinin maddî gücüne dayalıdır. 

Kiralık apartmanlar: Üç veya beş, altı öğ
rencinin 1200 lira, 1500 lira ödeyerek tuttukları 
apartman katlarıdır. Çoğu kez bu delikanlılar 
bekâr oldukları için kendilerine ev bile vermez
ler. Bu durum da, bu delikanlıların ailelerinin 
maddî gücüne bağlıdır. 

Kiralık odalar: Öğrencilerin ayda 300 - 500 
lira ödeyerek tuttukları tek odalardır. Öğrenci
lerin % 6 sı da burada kalır. 

Pansiyonlar : Bir ilâ birkaç öğrencinin, bir 
ailenin yanında kalarak 300 ile 500 lira arasında 
ödeyerek yaşamlarını sürdürdükleri yerlerdir. 

Bunun ötesinde, bir de, yüksek öğrenim genci 
için yatmak ne kadar önemli ise beslenme de 
önemlidir. Bu bakımdan yüksek öğrenim genci
nin sorunlarını tartışırken, onların yatacakları 
yeri tartışma kadar, beslenmelerini de tartışmak 

önemlidir. 
iTünkiıyelmizlde yükseköğrenim gençliğinin 

beslenme durumu şöyledir: % 19,9 genç 100-300 
lira arasında, % 41,3 genç 300 - 350 lira arasın
da, % 24,5 genç 350 - 450 lira arasında, % 14,1 
genç ise 450 liradan yüksek bir ücretle hayat
larını sürdürmek zorunda bırakılmışlardır. Bu 
demektir ki, her genç ortalama 350 lira civarında 
yaşamını sürdürmek zorundadır. Şimdi bu para
nın içinden beslenmeyi, yatmayı çıkaracaksınız. 
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Bir genç adam 350 liranın 100 lirasını çıkardık
tan sonra, 250 lira ile yiyecek, içecek, kitap ala
cak, gezecek, yol parası kullanacak ve o genci siz 
bir takım sosyal çalkantılara katıldığı için de 
suçluyaeaksınız. Zaten onu zor koşullar altında 
hapsetmekle patlamaya hazır duruma getirmiş-
sinizdir. 

O nedenle sayın Bakanın, (kendisine olan gü
venimi de burada ifade ederek) bu denli buna
lımları ortadan kaldıracak, yüksek öğrenim genç
liğinin patlamaya zorlayacak birtakım zor koşul
ları ortadan kaldıracak, onlara daha uygarca bir 
yaşamı hazırlayacak kredi ve burs miktarının 
artırılmasını sağlayacağına inanmaktayım. 

Sayın milletvekilleri; sanıyorum ki en önemli 
sorun, son yıllarda gençlerin düşündüklerini or
taya koyarken izledikleri yoldur. Genellikle tutu
cu çevreler, geleceğe açık olmayan kafalar, çağın 
gerisindeki anlayışlar; gençlerin en çok şikâyet 
ettikleri davranışların bir yönü de budur. Genç, 
toplumun bir göstergesidir. Toplum düzeni bo
zuksa, bu bozukluktan en önde etkilenen üniver
siteli genç olmaktadır. Çağımızda bu göstergenin, 
tarihî aşamalar içindekinden çok daha hızlı, çok 
daha yüksek düzeyde olmasının ve de bir beden 
görünümünde toplumu etkilemesinin nedenleri 
vardır. 

Gençlik doğal olarak geleceğine sahip çıkar. 
Burası çok önemlidir. Özellikle gençliği, her ha
reketinden dolayı suçlayanların bunları dinleme
sini istiyorum. Gençlik doğal olarak geleceğe sa
hip çıkar, yarını yaşlılardan çok o yaşayacaktır 
ve bu yüzdendir ki, gençlikle ülkenin geleceği 
birbirine bağlıdır. Gençliğin var olan düzenin 
işleyişi ve yapısı ile bir bağlantısı olmadığı gibi, 
bir çıkar bağı da yoktur. O çalmaz, o soymaz, o 
sömürmez. O nedenle, gençliğin toplumun çıkar 
bağları ile bağı olmadığından dolayı tepkisi sert 
olur. Bu tepkisi de birtakım çevreler için yadır
ganır. 

Halkımızda haksızlığa, adaletsizliğe sömürü
ye karşı; doğrudan, iyiden, halktan yana insanca 
bir toplum düzenini genellikle gençler isterler. 
Gençliğin bu güzelliği bazen yöneticilerin vur
dum duymazlığı ile çatışır, sonuçta genç ve 
devlet telef olur, ülke zarar görür bundan. 

'Gençliğin ve gençlik t kümelerinin eylemıe 
ıginme nedenlerini kıısaca özetleyeyim : 
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Yaşadığı toplumda birikeni sorunlara karşı 
tepki olarak, gençlik dürtüm! ve kitle ploliti-
ıkaisı içinde katı:] anlar; 

Eylemlere ideolojik saplantı içinde bakan
lar Ve bunun içim eyleme katılıp ' işit edikleri 
yöne sürüklcımdk iisiteyenler, 

Özel amaç]arla bir taktik uygulaması için 
•cyleime girip ona istediği (biçim vermek iste
yenler, 

'Gençliği ö'zel amaç ve gayeleri için kul
lanmak isîteyen yaslı kaısutlılarm davranışları 
ve gençlerin doğal tepkilerinin isitisman, 

Gençliğe, geleceğe aiıt yeni bir umut verlıl-
ımemelsi şeklinde özeitlendbiTir. 

iSayın milletvekilleri; beş altı yıldır ülke-
ımizlde ve dünyada rClok tartışılan sosyal olay
lar gençlerin girişimleridir. Bunun böyle ol
ması da doğaldur. Çünkü, peik çok ülkede genç
lik girişimleri yalnız sosyal olay olmakla kal
mıyor, aynı zamanda o ülkenin rejim melseleisi 
'haline dönüşüyor. 'Gençlik olayları bir nokta
da yalınız eyleto ve davranış! olarak meydanda 
kendi izlerimi bıralklmıytor, o ülkelerin rejim
lerini de çolk fazla efctkiliyoır ve ilgilendiriyor. 

O (balkımdan, gençlik eylem ve davranışla
rını incelerken salt gençlik hareketi içerisin
de değerlendirmek bizi son. derece yanlışlara 
(götürür. Aynı zamanda, o gençlik eylem ve 
davranışlarım değerlendirirken, o ülkedeki 
rejilmi de ilgilendi itliğini göz/önüne alarak, dü
şünerek omu bir kavılt olarak önümüze: ikloya-
ra!k düşünmek ve davranışlarını düzenlemek 
'zorundayız. 

Bu balcımdan bu kanuda em önemli kanıtı 
bir Fransız Millî Eğitilin Balkanı Faure vermiş-
ıtir. Balkımız Fransız Millî Eğitim Bakanı Faure 
1968 yılında Fransaldalki o korkunç patlama
dan (sioınra neler söylüyor : 

ı«G,enç laldam eylelmi ile, dıüşüncelsi ile, dü-
işünieelsindelki seribeısltlîfc ile slosyal hayatın ge
lişim eîsine yardimcı olmalıdır. Toplumm sosyal 
yönden eleigitıirime ve ona Ibir yiöne veırme gö
revi üniversitelinindir. O, bu görevinden ön-
lenmeımelildir.» 

Gerçekte de dediğini yapmış, Fransa'da 
•1968 yılımda o kjorkuntç patlamadan sonra üç 
aylılk bir devre içerisinide, Fransız toplumunu 
o kargaşaya iten bütün olayların' en küçük 
izleri kalmamıştır, Ama, Türkiye'de 1968 
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yılından sonra ne oldu? Patlaımanım üstüne 
yemi büyük patlamalar, sorunların üstüne daıha 
büyük sorunlar,ih!tiiyıaiÇiların üstüne yeni birük-
miş ihtiyaçlar biriktirmekten banka iktidar 
bir şey yapaibikli mi? 

IBu balkumldan, yalınız gençleri kötülemek, 
ıgeniçlere saldırmak, onları kınamakla değil; o 
meselelerim üstüne çıkarak o patlamaları ge-
tireın sorunları ortadan ikaldırtmaıkla meselele
rin üstesinden gelöbilimz. ('C. H. P. şuralarım
dan alkışlar.) 

Sonra, önemli bir ıkonu daha vardır. Sanı
lıyor ki, gençlik hareketleri yalnız bizim gibi 
geri kalmış ülkelerde olur; yalnız Batılı ül
kelerde, demokrasinin olduğu ülkelerde olur. 
Hayır, 1955 yılında Polonya'daki patlamada 
daha fazla özıgürlük ve daJha fazla demokrasi, 
siolsyaiizımi demıoıkrasimıim içerisinde kurmak iciaı 
harekete göçen Polonya gen'eliği hareketini 
unutuyor muyuz? Onların hiçjbiri temelde sos
yalizmle karşı değildi, ama sosyalizmi bürok-
ıratülk îmekanizmıadan ve polis devleltiıniden 'kur
tlanmak, onu özgürce "kurmak için o davranışın 
içine girmişlerdi. 

Aynı şekilde 1967 yılımda Rusya'da bir pi
yesin yasaklanması üzerine o RusyaVlaki genç
lerin ve işçilerin büyük tepkilerimi unuttunuz 
mu? O zaman Rusya'daki polis devletine ve 
ıbünoknaJtik mekanizmaya 'karşı piyesin yasalk-
lanlmalsı üzerine bakınız Rus genıçloriniıı ve iş
çilerinim oralda demokrasi ve özıgürlüğü savun
malarına : «Öızıgürlükısıüz eğitim istetmiyoruz. 
Yaşasın demokrasi, yaşasın söz özgürlüğü.» 
23 Eıkim 1956'da söylenen sözler bunlar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Rus
ya'da omların bir kelimesini bile söyleyemez
ler, oradan misal verme... 

BAŞKAN — Rica öderim efendimi. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın 

Tosyalı, ddmök ki, gençlerim hareketlerine pas
lanmış, çürümüş kafalarımuzla değil, gençlerin 
hareketlerime samimiyetle, iyi niyetle balkmak 
zorundayız. Nerede olursa olsun, özgürlüğü 
savunuyorlarsa ondan kıvanç duymalıyız. Ne
rede olursa olsun, bağımsızlık savunuluyorsa 
onunla kıvanç duymalıyız. Nerede olursa ol
sum; deımıokr'asideaı, özgürlükten ve adaletten 
yana bir ses çıkıyioraa onu katlamalıyız, se-
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vinçle karşılamalıyız. (€. H. P. sıralarından 
alkışlar.) ı 

Eğer biz insancılısaık, insanlardan yana isek, 
adaletten yana isek, bu bizim görevimizdir; 
bumu Ibir kutsal görev olarak görimek de bi
zim tarihî sorumluluğumuzdur, insanlığa karşı 
olan sorumluluğum uzdu t'. 

Sayın milletvekilleri; daha pek çok örnek
lerini verebiliriz. 

Budapeşte'deki patlamada, en önde genç
ler demokrasiyi savunimuşlardı. O Budapeş
te'deki' bürokratik ve polis devletine en önde 
onlar karşı çıkmışlardı. Duıbç/ek olayında da 
aym şekilde olmuştu. (A. P. sıralarmdan ,mü-
dalhaleler.)1 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

(SÜLEYMAN GENÇ (^Devamla) — Dub-
çek olayımda da aynı şekilde olmuştu. Duıb-
çök'ten bile sonra gençler susturulmuştu, de-
miokrasi ve bağımsızlık uğruna.. 

MEHMET BIYIK (Niğide) — Netice ne 
oldu ? 

YASİN BOZKURT (Kars) — Rus tanıkla
rından haber ver.. 

BAŞKAN — Rica edebim efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Hiç, te
laşlanmayın ; demek ki, delmolkrasiden korku
yorsunuz, demek ki, özgürlükten çekimiyorsu-
nuz. Demokrasiden ve özlgürlükten korkmuyor-
isamız, demokrasi ve öagürlük nerede savunu-
lursa savunulsun onun yanımda olmalısınız. 
Demokrasi ve özgürlüğü eğer Budapeşte'de 
Savunulursa onun yanında olun, Rusya'da sa-
vunuluyoıısa onun yanında olun, insanlığın 
'bir gereğıildir. Bizim de imısan olarak tarihe 
karşı olan sorumluluğumuzdur bu.. 

Sayın milletvekilleri; dünya gençleri bir 
arayışa varırken kuşaklar çatışm'aısı şeklinde 
sürmekte, kendi isteklerimi ortaya koyarken 
de; daSha özıgür, daha insancıl, da(ha demokra
tik bir ülke isterken, bugün var olan olanak
ları ile, kendi toplumunum olanakları ile, ken
dilerinin var olan özgürlükleri ile bizim toplu
mlumuzun özgürlüğü kıyaslanacak durumda 
değildir. 

O bakımdan, b'ilzim topluimııımuzlda var olan
dan gençlere neler verdik, neleri veremedik, 
kısaca onların üstünde durmaya çalışayım. 
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ISaym milletvekilleri; gençliğin iç ve dış 
illşlkiler üzerinde düşaimme'si zorunludur. Gemic
ilik ıgıörevini ne biçimde ve hangi ölçüler için
de yürüteçdktir? Bunu kimıse ortaya koyma -
ımiiŞitır. İçimizde ortaya koyan var mıdır? 
Gençlik niçıin ve naisıl kamalize olacaktı? Kim 
Ikanalize edecekti? Doğru devrimci yolda, Ata-
türik'ıün ortaya ıkoyduğu yolda gençlerin 
davranışlarımı ikilin (tayin edecekti? Bu konuda 
yazılmış kaç tane ıkiltajbımız vardır? Bu ko
nunda ortaya sürülmüş kaç/tane önderimiz var
dır? Bu konuda gençlik önderliği yapabilecek: 
kaç tane yetişmiş eleımıanımız varıdır? Gençle
rin gidip de Izamanlarını değerlendirecek kaç 
tane kitabımız varadır? Gençlerin gidip, ele bil
gilerini tamamlayacağı kaç tane kültür hazine
miz vardır? Kaç gencimize, /kaç tane kitap düş
mektedir? Kaç gencimize kaç tane kütütp'ha-
ncıde kaç tane sandalye düşımeikteidk'? 

Bunları ortaya koymak Korundayız ve bu 
gençlerin yetişmesi için Devlettin olanaklarını 
en slon sınırına kadar onlara açimaık zorunda
yız. Onların kültür hazinelerini taimamladılktan 
sonra, ancak o ızaman yalbancı ellere el uzatı'l-
'masını, yabancı ideolojilere el uzatmasını cırılc-
yaıbilirilz. 

'Eline okumaya kilfcaıp bulaımazlsa, elinde 
'bilgi bulamazsa, başvuracağı kültür hadmesi 
'bulamazsa, o zaman o genç adam geleceği ya
layacağı için başka kaynaklara başvurur; 
olaylar patladıktan sonra da biz başımızı du
vara vururuz. 1971 Martında olduğu gilbd. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Hem de en çıdk geıreıkli oldukları bir dev
rede onlara ne verelbildik? Onun meydana gc-
Itindiği yaraları sarabildik fimi? DÜRiünce suçu 
taşıyanların bir kısmını affettik, bir kırarının 
ise hapiste tutarak, bir nevi kendimizin his
terisini tamamladık. Ama soruyorum sizlere, 
bir tek uygar devlet gösterebilir misiniz hapisa-
nelerinde düşünce suçundan dolayı yatan insan
ların çokluğu ile övünebilsin? O devlete uygar 
devlet denmez; o devlete dense dense polis 
devleti denir. Uygar devletler, düşünce su
çundan dolayı hapishanelerinde insan tutmaz
lar. 

Sayın milletvekilleri, geleceği gençler yaşa
yacaktır. Elbetteki onlar bizden daha etkili 
olacaklardır. Biz de altmış, yetmiş yaşındaki-

lerden daha titiz olacağız. Biz görevimizi ya
pabilirsek, yirmi yaşındakiler de görevlerini 
daha titizlikle yapacaklardır. Ülkemiz için, 
ülkemizin insanları için, ülkenin bağımsızlığı 
için ve demokrasi için onlara, onların düşün
mesinle yardımcı malzeme ve olanak hazırlamak 
zorundayız. O bakımdan, yetişmemişsek, suç 
işletmişsek, baş kaldıracak noktaya ulaştırmış-
sak; bunun sorumlusu biziz, hepimiziz. Şimdi 
soruyorum sizlere: Kendi elinizle yetiştirdiği
niz insanları, bir haksızlığın, adaletsizliğin kay
nağı olarak .hapiste tutmak İkimin işine yaraya
caktır? Bana, düşüncelerinden dolayı hapisha
neleri dolu olan bir özgür devlet gösterebilir imi
siniz? O devletin adı özgür cleivlet değil, o dev
letin adı polis devletidir. Bunu burada tescil 
ettirmek istiyorum. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) 
Ne yapalım, Parlamentodan öyle çıktı. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, şimdi kısaca spor sorunlarını da 
eleştirmeye çalışacağım. 

Türkiye'de sporun durumunu araştırırken, 
bu konuyla ilgili canlı ve cansız varlıkların bir 
envanterini çıkarmak zorundayız. 

Türkiye'de 21 spor dalında fedarasyon var
dır. 

Güreş : 
Bir ata sporumuz olan güreşin durumu kı

saca şöylece özetlenebilir: Güreşle kaç kişinin 
ilgilendiğine dair elimizdei istatistik! rakam yok
tur. Çünkü, pek çok bölge ajanımızın henüz 
okuma - yazma bilmedikleri bir gerçektir. Bu 
nedenle, onların bize verdiği rakamlar elbette 
ki geçerli değildir ve geçerli olamaz. 

Futbol için de söyleyeceğimiz aynı şeydir. 
Futbolla kaç kişi ilgilenir ve bu mesleği kaç 
kişinin, kurallara göre eğitimden geçerek yap
tığı da tam tespit edilmiş değildir. 

Bisiklet sporu ile meşgul olanlar ise 20€^ü 
aşmamaktadır. 

Binicilikte lisanslı 125 sporcu vardır. Atıcı
lıkta lisanslı sporcu 70 civarındadır. Okçuluk
la uğraşan ise 425 erkek 35 kız sporcu vardır. 
Dağcılıkta ise sayı 900 civarındadır, fakat spor
la uğraşan 200'ü geçmez. Teniste ise 1 000 ki
şiyi geçmedi, faal sporcu ise 500 civarındadır. 
Yelkende en iyimser tahminlere göre birkaç bin 
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kişi vardır. Bu rakamın içinde yedi sekiz yaşın
daki çocukları bile saymak durumundayız. 

Güreş, alanında ülkemizde antrenörün var 
olduğunu söylemek bile cesaret dş'idir. Yalnız, 
başka bir ülkede yetişmiş ve bizim güreş takı
mımızı çalıştıran bir tek diplomalı güreş antre
nörümüz vardır. 

Binicilik, bisiklet, atıcılık, yelken, kürek, 
yüzme, judo, eskrimde, bilimsel nitelikte tek 
antrenörün var olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Halterde 4, boksta 10, teniste 10, 
atletizmde 3 antremıör bulunmaktadır. Fultibolda 
ise antrenör tam ibir kargaşa içindedir. Zaman 
onmuş, ımlillî talkını antırenöıMğ'ü bile yetenekle-
:Mi olama değil, eş'e dosta uılûfe olarak dağııtıiünnş-
tır. 

ıSporda yetiıpirliciıl'ik görevi olan kadro, 
ıvalnız spor sahallarında ve kısa süreli kursla-r-
d a o ge^en anltoenörller değildir. Onilaırdaın çok 
d'aba öneımilü olan, sktolasitalk bir eğiltiım gör
müş oilan belden eğitimli ve spor öğrdtımenleri-
dlîr. 

BAŞÎBAN — Sayın Geme, tamamlayın lüt
fen. 

SÜLEYMAN GENÇ (Dâvamlla) — Tamam-
hyaram efend'İm. 

Bu komıda yalınız tek eğitim kurumlumuz 
Gazi Eğitiiim Enstitüsünün Beden Eğit'ilmi bö
lümüdür. Bu ensftiıtü ilse., sente/de sadece 80 tane 
(mezun verir. Bunun ötesinde ise, mezun1 vere
cek herhanlg'i bilr yetfiım'iz yoktur ve henüz düşü-
müllmiem'ektiedir de.-.. 

Bu konuda da o kadar çok söydemeıcek şey 
var k'i. 200 tane spor salonumuz vardır; 40 mil
yon Tiıra vermlişiz Alı1- Samıi Yen ıStadım yapmı
şız ve bu salonu hernen 'dübiinide bulunan liise-
ye kapaitımışız, helmen dîbilnlde bulunan d'iğer 
kullüplltefre kapanmışız, hemen d'ilbinde bulunan 
okullara kapatmışız; 11 tane profesyoneli fut
bolcunun ötesinde hiç kimsenin hilznieltiınte aç-
oıalmışıız. AjtMizımıe, basketiblola açmamışız, di'-
ğer bütün spor dallanma kapatmışız; İ l tane 
İşeyin zeVkine göre 40 milyon lirayı harcalmıı-
şrz. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Yiıne kuilüpTerin pek çjoik sıoıslyall tesisleri, 
'kuılüpTler'dekd sptorculaırın' dfolenıme ve eğ'lenme 
yerleri ofl>makitan çılkmıiş, âdeta birer kumarha
ne haline dönüşmüştür. 

iS'Jsyal teslisler, büyük para sahiplerinin, 
para babalarının, bir nevi piyasada kendi rek-
ılûımiaıraıı yaptmmak için, yüzbitalleır ve mliöyon-
lar vererek transfer ettikleri gemçijerdemı, ver
dikleri 300 bin lirayı kumar oynayıp 'ertesi 
gün geri alma nTckaniiaması olaıralk çalılşmak-
'tajdır. Üzüntüyle kaydedeyim ki sosyal tesüsl-e-
rin durumu da budur. 

ÜNAT DE'MÎR (Muğla) — Onilan dağıtı
yordunuz, ne yaptınız Süleyman?/ 

C. II. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN 
G-ENO (Devamla) — Merak etme; kanun üıçeri-
sinde. onları h a l a n içfer'Minde, onların balkın 
•amilinde ve hai-lkm hizmı'eitlinde, halka hizmıet 
edecek kurıımılar haline dönüştürieceğiız; slen de 
yararlamıacaiklsın ondan, sendin çocuğun da ya-
rarhîîlacalk. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN Riica ederüm Sayın Demir. 
îkma! eıdiniz lütfen, Sayın Geıuç. 
1SÜLEYMAN GEiNÇ (Devamla.) — Sayın 

Başkanım hemen biMıriyoruim. 

Son oılaı'aik sporun tanımının yapmayı uygun 
bufuyorulm, çünkü burnun kayıtlara gemıeısinıi 
Sfeıtajyoram. 

Spor, çok yaygım etkileri olan İbir siosyal oilay-
ıdrr; hem, nıeidenleri bakımlından; eğütimidten efco-
ımnıiyc, haftan iyli beıslleıninıesiinden enıtelllekltüeil 
gelllşımesime kald'ar çolk konulyle yakımdan ilUüşikiisi 
(oılan bir sosyali olaydır. Bütün bu yoklar içünde, 
açılmaisı düşünülen Spor Akademıiisiiniiıi! ilhftÜyaç-
laıra cevap vereceğinle iııainlmıaımaktaıyıım. Bu
num yanında spoır enstitülerimin de mujillâka 
aıçı'lim'aısı gerckl'üdliır. Buigün, değül 1016 miil'yo-n, 
5CO milyon Hira bu bütçeye konsa, elimılzdek'i 
ldbnıelerr!e, telspat ettiğim'iz Ibug-ünkü mialddi inı-
(kânlliarTıa Sayını Genıçllilk ve Spor Balkanı herthan-
gii hir sloruna cevap verecek durumda değiMür. 
Çühkü öyle bir miiras aüımııştır ki, biraz evvel 
ifade ettiğmuiz gllbi, her yanı ihtiyaç, her yanı 
para, her yanı hizmet bekleyen bir yenli duruım 
elide etmiştir, O bakımdan, buigün 106 mılıryom li
ralık bîr r'akam günün ilhtîyaiçlarına eovap ver-
eıeye yeterüi değHıldir; 500 millyon lira dahi oll-
sa imkân verecek duni'mıda değiıl!dd,r. 

Öncelikle, parayı hangi fellseıfeyille bulaca-
ğıız, bunTi sapltaımalıjnız, omdan sonra spor a'ıı'Ha-
yışıtmızı te&plilt etmeliyiz. Hangi anlaıyıışfla Sıpor 
yapltıracağız ? Öyl'fe 40 milyon, 60 mlülyom, 300 
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miıltyton sari' edip, 11 tane profesyoneli fultibo'eu-
nun tıop koşturacağı, büyülk kütleleri die onlara 
seyirci yapacak bir anlayışla yaıpılaeıalk oflan 
spor yayınımlarının hjiçjbir faydası yc/kltu.r. Slemt 
(kuKüplleri semt tesirleri, küçük 'küçiülk tes'iisrier-
i:le, bütün hakkın spor yapacağı kuramı!ar haline 
dönüştüm elsl mutlak zjorauludur. 

İSlayın Bakkamım, slonuç olarak, şu hıal'lde dos
ta düşmana ilân 'eltımekîfaen ultanılaıcalk hiL'çjbir şe
yimiz kalmadığını görerek şu gerçeği haylküra-
ibilürliz: Tüılkiye'de spor yolktur. Tüılkiye'de, 
Ikrizjınalsı yapılmış tohumu eikilememilş, sulanfa-
mıamış muazzam bir tanla vardır. Bu tanla, yık
ılardan beni dihmafl eldülmiilş ollan çocuğu, geneli, 
a'slkeni, sivil , kızı ve erfkeğiylle büitıün Türk geınç-
lliğildir. 

Tcşeikîk'ür eder, Yüce Meclise saygılarımıı su-
marım. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından. alkış
lar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Millî Selâmet PaırltlM1 G-rupu adına Sayın 

Gündüz Sev/ülgen. 
Buyurumuz Sayın Sevillgen (İM.. S. P. sııraila-

rımdân. alllkı'şlar) 
M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SE-

VÎIi'GlEiN (Manltaa) — Mulhterem Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üye'leri; 

Devlet, millet varlığımızı n devamlılığını te
inin edecek istikbalimizin teminatı olacak genç 
nesillerimiz ile len çok ilgili Devlet müesses esi
min, ıGençlik ve 'S'poı Bakanlığının 1974 malî yı
lı Bültlçesi hakkında ımensuibu 'bulunduğum siya
sî teşekkülün, Millî ISeilâmet Partimizin görüşle
rini ıa,rz etmek îiçin huzurunuzdayım. Sözlerime 
başlarken Yüce Meclisi partim ve şahsım adına 
hıürm etle s elâ m larım. 

Önce genç kelimesinin ihtiva ettiği manayı 
tarif etmek lâznmıgeldiği feanaa.tdndeyim. Genç 
(deyince, hangi yaşlar arasını anlamamız gere-
ıkir. Çocukluk devresinin bitimi ile içtimai ha
yatta tam mesuliyet devresinin 'başlaması ara
sındaki çağa, yani, imisaıım şahsiyet kapanma 
devresine gençlik 'devresi diyoruz. İnsan hayatı
nı dört kışıma ayırarak mütalâa letmek gerekir. 

1. — Çocuk devresi: Hem bedenî, hem ruhî 
hem fikrî ıgelişme devresi ctop, mutlaka vesayet 
altında (bulunması gereken devredir. 

2. — Oençlik devresi : Fikrî, ruhî ve bedenî 
'gelişmenin devam ettiği (bir devre olup, bulûğa 
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ı ernııe ve vesayetin kalkması ile başlar, bedenî 
gelişmenin durması ile aona erer. 

3. — Olgunluk devresi : Bedenî gelişmenin 
durduğu, sadece fikrî ve ruhî gelişmenin devam 
ettiği bir devre olup, fikrî gelişmlesinin durması 
ile sona erer. 

4. — Emeklilik devresi, fikrî ve 'bedenî geliş
menin olmadığı, insanların, ancak evvelce edin
dikleri tecrübelerle etraflarına faydalı ola-bile-
cekleri devredir. 

Bu dört devre arasında insanların fikrî, ru
hî ve bedenî .gelişmelerinin hepsinin bir arada 
cereyan ettiği ve şahsiyet kazandığı devre el
bette en önemli devredir ve Devletin bu devre
de insanlığa karşı bazı vazife ve mesuliyetleri 
daha ağırlık 'kazanır. Anayasamız onuncu mad
dede '«'İnsanın maddî ve 'manevî varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları hazırlar.» diye Dev
lete çok ağır bir vazife yüklemiş ve mesuliyet 
vermiştir. 

Gençlik, memleketimiz için ortalama bulûğ 
yaşı olan 12 yaş ile okuyanlar için on yüksek 
tahsilin bitimi, oknmayanlar için askerden son
raki 'intibak devresini de geçirip, ev - bark sa
hibi olup cemiyet içinde bir mesuliyet yükleni
len yaş olan 25 yaş .arasaıı içine alır. Bu devre
ye halik arasında «delikanlılık» devresi de deni
lir ki, bu tâbir 'bu yaşlar arasındaki insanların 
halini en 'güzel bir şekilde ifade eder 

1970 sayımlarına ıgöro nüfusumuzun 10 mil
yona yakın bir ıkısmı, yani genel nüfusumuzuın 
i% 25'ten fazlası bu yaşlar arasındadır. 

Burada şu hususu da tespit etmekte fayda 
vardır. Gene 1970 sayımına göre nüfusumuzun 
12 milyondan fazlası 'da 12 yaşıma kadar çocuk
lardan ibarettir. Demek oluyor ki, nüfusumuzun 
% 6.0'ı çocuk ve genç. Bu, .milletiımizin dinamiz
mini gösteren 'bir husustur ve elbette şükre ve
sile olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
12 ilâ 25 yaş arası .geniçlerimizfi de iki grupa 

.ayırarak mütalâa edeceğiz. Birincisi, tahsil yap
makta olanlar; ikincisi, tahsil imkânı bulama
yan ve cemiyetimiz 'bünyesinde fikrî, ruhî ve 
(bedenî ıgelişmeye terk edilenler. Gençlik ve 'Spor 
Bakanlığımızın faaliyetleri bu her iki grupa da 
yönelik olmalıdır. Talbiatıyle bu yaşlar arasın
daki gençlerimizin meseleleri sadece gençlik ve 
ıSpor Bakanlığımıza değü, yerine göre diğer 
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hirçok bakanlık ve Devlet kuruluşlarıyle de il
gilidir, Meselâ Millî Eğitim Bakanlığı üniversi
te ve yüksek okullar, Millî Savunma Bakanlığı 
ve askerî (birlikler, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
ıkanlığı ve bağlı kuruluşları Çalışma Bakanlığı 
ve ıbağlı kuruluşları, Diyanet İşleri Reisliği, 
meslekî kuruluşlar, sendikalar, basın - yayım ku
ruluşları, özellikle TRIT ve sair kültürel kuruluş
lar, parti, dernek ve klüp giıbi özel teşekküller, 
işyerleri, hasılı çok sayıda müessese gençlik me
seleleri ile ilgilidir. Bütün bunlar arasında koor
dinatörlük görevi de Genellik ve Spor Bakanlığı
na düşmektedir. 

•Cemiyet hayatımızdaki hadiseler ve faali
yetleri dört grupta mütalâa etmek mümkündür. 

1. — İlmî hadiseler ve faaliyetler, 
2. — İktisadî hadiseler ve faaliyetler 
3. — Ahlâkî hadiseler ve faaliyetler, 
4. — Siyasî hadiseler ve faaliyetler, 
İnsan da, yaratılış icaıbı iki yönü olan bir 

varlıktır. Yani, insan ruh ve bedenden müteşek
kildir. İnsanın cemiyet halinde yaşaması dolayı-
siyle yukarıda zikredilen dört nevi hadise ve 
faaliyetleri de hem ruhu ve hem de bedeni ile 
ilgilidir. Esasen Anayasamız da, insanla ilgili 
olarak Devlete vazife yüklerken bu hususu dü
şünmüş, «Maddî ve manevî varlığının gelişme
sini sağlar» demiştir. 

O halde, insanların hem bedenî hem ruhî ve 
fikrî gelişme çağı ve bazı meleke ve mümarese 
kazanma çağı olan gençlik devrelerinde, Dev
let, kendilerine karşı olan görevi yapacaktır. 

Devlet bu görevleri nasıl yapacak ve hangi 
kuruluş'ları eliyle yapacak"? Elbette en büyük 
görev Gençlik ve Spor Bakanlığının. Ancak, 
yukardaki tasnife uygun olarak ilgili kuruluş
ları tespit edelim ve 'bütçesini müzakere ettiği
miz 'bakanlıkla ilgi derecelerini inceleyerek bu 
bakanlığın Uhdesine düşen görevleri belirtelim. 

Önce gençlerimizin ruhî ve fikrî yönden ge
lişmesi bakımından meseleyi ele alalım. 

G ençlerimizin ilmî gelişmeleri; 
Tahsilde bulunanlar için; 
Orta tahsilde olan gençlerimizin ilmî geliş

melerinden mesul müessese Millî Eğitim Bakan
lığı ; 

Yüksek tahsilde olan gençlerimizin ilmî ge
lişmelerinden mesul müessese, üniversite ve yük
sek okullar; 

Tahsilde bulunmayanlar için esnaf ve sanat
kâr teşekkülleri, meslekî (teşekküller ve sendi
kalar genç'lerimizin meslek sahibi olmalarını 
sağlarken basın - yayın kuruluşları, kültürel 
teşekküller ve TRiT ilmî ve fikrî yükselişlerini 
temine çalışmaklar bu faaliyetler mutlaka G-enç-
lik ve Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde 
yürütülmelidir. 

O halde 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bi
rinci ödevi tahsil dışı gençliğin ilmî gelişmesini 
temin etmek olmalıdır. 

Gençlerimizin iktisadî hadiselere müessiriye-
tini temin için, meslek sahibi olmalarını temin 
ve meslekleri de meleke ve mümarese bakımın
dan gelişmeleri : 

Tahsilde bulunanlar için : 
Orta tahsilde olan gençlerimizin meslek öğ

retiminden mesul müessese Millî Eğitim Bakan
lığı : 

Yüksek tahsilde olan gençlerimizin meslek 
öğretiminden mesul müessese üniversite ve yük
sek okullar; 

Tahsilde bulunmayanlar için esnaf ve sanat
kâr teşekkülleri, meslekî teşekküller ve sendika
lar gençlerimizin meslek sahibi olmalarını te
min ©taneli ve hu hizmetler yapılırken nülmune 
millî tarihimizden alınmalıdır. 1000 senelik 
muhteşem medeniyetimizde Anadolu'daki Ahi 
teşkilâtı, loncalar ilmî metotlarla yeniden ihya 
edilmeli, ıçırak - kalfa - usta müessesesi yenileri 
nizama bağlanmalıdır. Bu konudaki çalışmalar
da da koordinatörlük Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından yürütülmelidir. 

O halde, Bakanlığın ikinci ödevi tahsil dışı 
gençliğin meslek sahibi olması ve meslekî ıgeliş-
mesıini temin etmek olmalıdır. 

G-ençliğimizin ahlaken ve morarman geliş
mesi : 

Tahsilde bulunanlar için : 
Bu durumda olan gençlerimizin ahlaken ve 

moralman gelişmelerini sağlamak ela Millî Eği
tim Bakanlığı, üniversite ve yüksek okullarla 
beralber aynı derecede Gençlik ve Spor Bakan
lığı da hizmetle yükümlüdür. Zira, mektepleri-
anizde okutulan derslerle hu hikmetin tam ola
rak ifası mümkün olmamaktadır. Ayrıca genç
lerimizin faal zamanlarının yarısı mektepte geçi
yorsa en az yarısı da mektep dışında geçmekte
dir. Mektep dışında geçen zaman gençlerimize 
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ahlâk bakımından çok dalıa fazla tesir 'etmekte
dir. Tahsil çağındaki gençlerimizin boş zaman-" 
larının değerlen dirilmesi haşlıbaşına ve çok mü
him bir meseledir. 

O halde, Bakanlığın üçüncü mühim görevi 
tahsil çağındaki gençlerin ahlaken gelişmelerini 
sağlamak için boş zamanlarını değerlendirecek 
çalınmalara yönelmek olmalıdır. 

Tahsilde bulunmayanlar için, meslek 'öğren
mek, mesleğe ve mümarese sahibi olmak ve bir 
mesleği icra etmenim dışında kalan zamanların 
da keza, :gençlerimıize ahlâkî bakımdan çok te
sirli olduğu muhakkaktır. Böyle gençleriımizin 
de boş zamanlarının değeıiendiriîmesi başlıfbaşı-
na ve çok mühim, bir »meseledir. 

O halde, bakanlığın dördüncü mühim görevi 
tahsilde bulunmayan ^gençlerimizin ahlaken ge
lişmelerini sağlamak için boş zamanlarını değer
lendirecek: çalışmalara yönelmek olmalıdır. 

Bu sıon iki görevi yaparken bakanlık, aileler
le de çıok yakın işbirliği yapmalı; basın - yayın 
ıkuruluşiarı, TRIT ve sair araçlardan yararlan
mak; Diyanetle el ele -çalışmalıdır. 

Gençlerimizin siyasî formasyonlarının geliş
mesini temin edecek usulleri tespitte de G-emçlik 

- ve Spor Bakanlığının ilmî çalışmalarla yol gös
terici olması gerekmektedir. 

Geleceğin idarecileri ve siyaset a damlan ola
cak olaaı gençlerin seçme yaşımdan tiba.ren si
yasî teşekküllerle münasebet kurmaları elbet en 
tabiî haklarıdır. Ancak, aklın değil daha ziyade 
hissin hâkim olduğu delikanlılık çağlarında 
ıgençlerimizin siyasî aksiyonlannın da millet ve 
memleketimiz hayrına kanalize edilmesi için yol 
gösterici 'Olması gerekmektedir. Bakanlığımızın. 

O halde, bakanlık, bizzat siyasetin içinde ol
madan, siyasî partilerimize yardımcı olacak şe
kilde ıgençlerimizin siyasî formasyonlarını geliş
tirecek ilmî çalışmalar yapmalı, bakanlığın 'be
şinci mühim görevi bu olmalıdır. 

İlmî, içtimaî ve iktisadî hadiselerin çok sü
ratli bir değişime ve gelişmeye uğradığı çağl
ımızda; gençlerimizi bu değişen dünya şartları
na göre her bakımdan mücehhez halde bulun
durmak, Devletin, dolay isiyle bütün diğer ku
ruluşlarla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın >en önemli bir meselesi olmaktadır. 

Dünyadaki bütün cereyanları ve gelişmeleri 
çok yakınılan takibetmeliyiz. Millî bünyemiızıe 

ve öncelikle gençliğimize aktaırmak ve fakat 
millî bünyemize uymayan ve geleceğimiz için 
tehlikeli olan her şeyden de milletimizi ve özel
likle gençliğimizi vikaye etmeliyiz. 

Bu da, daha ziyade Gençlik ve Spor Bakan
lığımızın uhdesine düşen bir önemli görevdir. 
İçerisine iyi ve faydalı-bir şey doldurulmayan 
bir kap nasıl ki, boş kalmaz, ya birisi gelir fena 
ve zararlı bir şey doldurur veya hiç olmazsa ha
va ile dolarsa tıpkı onun gibi millî ve manevî 
değerlerle doldurulmayan g&ııq gönüller ve kör
pe dimağlar da elbet zararlı cereyanlarla dolar. 
Bilhassa Allah korkusundan, vatan ve millet 
sevgisinden, iyilik, yardımserverlik. fedakârlık, 
feragat ve.fazilet duygularından, hizmet aşkın
dan, millî ve manevî değerlerden yoksun bir şe
kilde yetişen gençlerin cemiyet için ne büyük 
problemler çıkardığını yakın geçmişte çok acı 
misalleri ile gördük. Bütün bunlardan da ders 
alarak gençlerimizin yetişmesine, ruhî ve fikrî 
yönden yetişmesine a.zamî itinayı göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Buraya kadarki tespit ettiğimiz gençlerimi
zin ruhî ve fikrî gelişmeleri ile ilgili hususlara 
tekrar dönmek üzere burada bırakalım ve tas-
vif iimize dönelim. 

Demıişıtik ki, insan ruh ve bedenden müteşek
kildir. Cemiyet hayatımın dört safhası, ilmî, ik
tisadî, ahlâkî ve siyasî yönlerden gençle raimizin 
'ruhî ve fikrî gelişmesi için gerekli hizmetleri ve 
bu hizmetler yapılırken Gençlik ve Spor Bakan
lığımıza düşen görevlerde tasnif etmiştik. 

Gelelim gençlerimizin bedenî gelişmeleri ba
kımından meseleyi ele almaya : 

Bir ata sözümüz vardır, «ıSağlam kafa sağ
lam vücutta bulunur» diye. Bütün ata sözü ve 
darbımesellerimizde olduğu gibi, bu söz de, 
Türk maşerî vicdanının örf ve kültürünün 1000 
yıldır yoğura yoğura ortaya çıkardığı bir ifade
dir ve büyük bir hakikati belirtmektedir. 

Milletimizin, özellikle mevzuumuz dolayısıy-
le .gençlerimizin, bedenî gelişmelerini sağlamak 
için Devletçe ve milletçe üzerinde durmamız 
.gereken hususları da şöylece tasnif etmek isti
yorum: 

Gençlerimizin sağlığına çok büyük önem ver
meliyiz. Bunun için hastalandıktan sonra teda
viye değil de, hastalanmadan evvel hastalıklar
dan gençlerimizi koımmaya gayret etmeliyiz. Bu 
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amaca uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile sağlık ve Sosyal Yardımı (Bakanlığı ve diğer 
ilgili sağlık kuruluşları işbirliği yaparak, gerek 
tahsilde olan, gerekse tahsil dışında kalan genç
lerimizin periyodik sağlıik kontrolları yapılmalı
dır. 

Tahsilde bulunanlar için mektep devrelerin
de bu hizmetin yapılması ufak bir organizasyon 
ile kolaylıkla sağlanaibilir. 

Tahsil dışı gençlerimiz için bu hizmetler, 
'mutlaka Devlet tarafından gençlerimizin ayak
larıma kadar götürülmeli ve mutlaka bu hizmet
ler karşılıksız olmalıdır. 

Spor hekimliği bugün yepyeni bir ihtisas da
lı haline gelmiştir. Bunun gene Gençlik ve Spor 
•Bakanlığının organizatörlüğü ile geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması zaruridir. 

İnsan sağlığı için ve bilhassa genç bünyeler 
için çok büyük tehlike kaynağı olan ve büyük 
tahribat yapan müskirat, mükeyyefat ve uyuş
turucu maddelerden gençlerimizi korumak Dev
letin, bu arada Gençlik ve 'Spor Bakanlığının en 
mühim görevi olmalıdır. 

Gençlerimizin beslenmesine Devlet olarak 
en büyük dikkati göstermek mecburiyetindeyiz. 
(Senede ıbir defa bütçe münasebetiyle veya dört 
seneden, dörit seneye meydanlarda sefalet nu
tukları çekerek değil, fiilen bu meselenin çaresi
ni düşünüp gereğini yaparak problemi hallet
meliyiz. Bu cümleden olarak ailevî imkânlara 
ilâveten; mekteplerimi.zde gençlerimizin yaşla
rına ve mevsim şartlarına göre gerekli gıdayı 
temin edip karşılıksız olarak istifadelerine arz 
etmeliyiz. 

Okuma imıkânı bulunmayan çocuklarımıza 
mutlaka ihtiyaçları olan asgarî beslenme şartla
rını temin edecek burs ve krediler vererek oku
malarını temin etmeli ve bu devrelerini sefil ve 
boynu bükük geçirmelerine mani olmalıyız. 

Tahsil dışında kalan gençlerimizin, bilhassa 
bir işyerinde -çalışan ve meslek sahibi olmak 
için gayret sarf edenlerine belli bir disiplin 
içinde gene, ailevî imkânları yetersiz olanları 
tespit edip onlara da asgarî beslenme imjkânları 
temin edilmelidir. 

Bu konuda ana, balba, öğretmen, usta ve sair 
idareciler yani (gençlerimizle birinci derecede 
ilgili olanlar) yeter bilgi ile teçhiz edilmeli ve 
-bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığının ya-

I pacağı araştırmalar sonucu elde edilen esaslar 
en seri ve müeissir vasıtalarla bunlara ulaştırıl-
malıdır. 

Gençlerimiz kumar ve benzeri zararlı alış
kanlıklardan, zamanlarını boşa harcama ve ma
laya'niden de şiddetle uzak tutulmalıdır. 

Emek karşılığı olmayan kazancın, alınteri 
ve ,göz nuru karşılığı .olmayan paranın hayır ge
tirmeyeceği gençlerimize mutlaka iyice belletil-
meli ve Devlet eliyle yapılan ve yapılması tasar
lanan bugünkü .Spor Toto, Spor Doto, müşterek 
ıhahis, piyango ve emsali gibi insanları ve genç
lerimizi lüpçülüğe, bedavacılığa ve kumara sü-

I rükleyen yanlış tatbikata derhal son verilmeli-
I dir. (<M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

I Devlete onlardan gelecek gelirin neler ka-
I zandırdığmıııı yanısıra, millete neler kaybettir

diğinin de muhaselbesi mutlaka yapılmalıdır. 
«^Hizmetler için finansman kaynağı nereden te-

I min edilecek?» diye soracak arkadaşlarım olur
sa onlara verecek cevabımız da mevcut biraz 
sabretsinler. 

Gencilerimizin bedenî gelişmelerini sağlayacak 
en önemli unsur elbette spordur. Bu konuda da 

I düşündüklerimizi maddeler halinde arza çalışa
cağız. 

Bugün Devletin denetlediği ve desteklediği 
spor âdeta seyir ve temaşa sporudur. Büyük bir 
meydanda 22 kişi mücadele eder 22 bin kişi de 
bunları seyreder. Bu çok yanlış bir tutumdur, 
bu spor değildir arkadaşlariim. Spor kütleye ya-
yılmalı ve bir kazançlı meslek olmamalıdır. 

Bugün Avrupa ülkelerinde nüfusun % 50'si 
spor yapar, bizde % 02,5 ğu spor yapar. 

Bugün İngiltere'ide beynelmilel müsaJbakalar 
bu müsabakalara iştirak edecek 7 milyon genç 
atlet arasından seçilir; bizde en çok 150 atlet 
arasından seçilir. 

Bugün en beğenmediğimiz Balkan ülkelerin
de lisanslı sporcu adedi nüfuslarının % 10 -
% 20 'sine yaklaşır, bizde 40 milyon nüfusta 
ancak 100 bin .civarındadır, yani gene % 02,5. 

f Görülüyor ki, bugüne kadar Devlet bu konu
da başarılı olamamış, sporu kitlelere yayanıa-
mıştır. 

Gençlerimize sporda önderlik yapacak, be
den eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör ve 
teknik eleman yetiştirme bakımından da bugüne 
kadar Devlet başarılı olamamıştır. Bu elenıan-
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larm yeti§tdailmesine büyüde önem verilmeli, bu
nun için hem eleman yetiştirecek ve hem de il
mî .çalışmalar yapacak olan spor akademileri 
süratle ve çok sayıda kurulmalıdır. 

Spor mahalleri, spor sahaları, spor salonla
rı yurt sathına yayılmak, bunlar çok pahalı ya
tırımlar olarak büyük şehirlerde 'biriktirilmeınıe-
lidir. 

Büyük şehirlerdeki bu pahalı spor tesisleri 
sadece profesyoneli kulüplere değil, spor yapa
cak bütün gençlere ve özellikle okullara açık 
bulundurulmalıdır. 

Spor araç, gereç, alet ve vasıtaları sporla il
gili bütün müesseselere ve okullara bol miktar
da ve ucuz olarak sağlanmalıdır. 

Mevcut profesyonel spor kulüpleri şirket ha
line getirilmeli ve kulüplere Devlet desteği an
cak sporu yaygınlaştırdıkları ve amatör olduk
ları takdirde yapılmalıdır. 

Güreş, boks, atıcılık, binicilik, kayak, cirit, 
yüzme gibi tarihî sporlarımızla; bedenî gelişme
de rol sahibi olan judo, karate gibi yeni spor 
dalları, çağımızın gereği planörcülük ve para
şütçülük gibi spoır dallarına daha büyük ehem-
'nıiyeıt vermeli ve gençlerimiz bu konularda ma
haretli ve güçlü kılınmalıdır. 

İzcilik, kampçılık v. s. faaliyetler millî ölçü
lerimize ve geleneklerimize uygun olarak düzen
lenmelidir. Böylece gençlerimizin atik, çevik, 
iradeli, azimli ve talhammüllü yetiştirilmesine 
gayret etmeli, bilhassa izcilik çalışmaları bey
nelmilel masonik şekillere göre değil de Türk 
askerini örnek alan bir üslupta olmalıdır. (Al
kışlar) 

-Sportif temaslar ve müsabakalar şehirleri ve 
bölgeleri birbirine düşman kılan, gençlerimizi 
Bizans'taki gilbi mavi - yeşil kavgasına ve bölün
mesine yol açan halden mutlaka kurtarılmalı; 
moral üstünlük sağlayan, efendilik ve müsama
hayı temin eden bir şuur kazandırılmalıdır. 

Çok sayıda, meselâ 5001den fazla işçi çalıştı
ran işyerlerine de spor tesisleri yapımı ve ora
daki işçilerin spor yapmaları teşvik edilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bilhassa 
yüksek tahsil çağındaki gençlerimiz ile ilgili bir 
önemli konuya daha temas etmek istiyorum. 

1961 yılımda 351 sayılı Kanunla kurulan 
Kredi ve Yurtlar Kurumu vardır. Sonradan 

(Gençlik ve 'Spor Bakanlığına bağlanmıştır. Bu 
kuruluş âdeta, yeni tâbirle özerk bir müessese 
olarak kendi organları tarafından yönetilmek
tedir. Ancak maddî imkânları bakanlıkça temin 
edilir. Hükümet içlinde, Meclislerde ve efkârı 
umumiyede bakan mesuldür. Ama bakanın bu 
müessese üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Zarar 
eder, kâr eder; kimseye hesap vermekle mesul 
değildir ve Devlete yük olmaktadır. Halbuki 
Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim müesse
selerinin yurtları, pansiyonları kendi yağları ile 
kavrulmaktadır, Devlete yük olmamaktadır. O 
halde bu yurtlar da ilgili üniversite ve yüksek 
okulların idaresine devredilip teşkil olunacak 
döner sermaye ile Devlete yük olmaktan kurta
rılmalıdır. Bu kurumun bugünkü statüsüne son 
verip, Gençlik ve Spor Bakanlığının sorumlulu
ğuna devredilmesi çok uygun olacaktır kanaa
tindeyim. 

Talebelere kredi temin ve tevzii de bu bakan
lık eliyle daha, hakça yapılabilir. İmkânların is
rafına mani olunabilir. Böylece her sene daha 
çok talebenin kredi ve burs imkânından fayda-
lanıması sağlanmış olur. 

Kredi ve burs miktarları belli seviyelerde 
dondurulmamalı ve artan hayat pahalılığına uy
gun bir şekilde ayarlanmalıdır. 

Talebelerin barınma ihtiyaçları süratle yurt 
ve yatak adetleri artırılarak karşılanmalı ve bü
tün sıhhî şartları haiz hale getirilmelidir. 

Bu seneki bütçede kredi için müracaat eden
lerin hemen hemen tamamına kredi imkânının 
sağlanmış olmasını takdir ve şükranla karşılı
yoruz, (ıM. S. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
işaret eitmek istiyorum. 

Bugün âdeta 1938 lılında 3530 sayılı Kanun
la, Gençlik ve Spor Bakanlığının yüklenmiş ol
duğu bütün görevleri yapsın diye kurulan Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bugüne kadar-
ki çalışmaları ile başarısızlığı müsellem olmuş, 
kuruluş amacına ulaşamamış ve ayrıea artık bir 
bakanlık da meydana geldiğinden fonksiyonunu 
kaybetmiş olduğu için, bakanlığın yeniden teş
kilâtlanması esnasında bakanlık bünyesindeki 
yerini almalı ve bakanlık içindeki ikinci bir ba
kanlık hüviyetine son verilmelidir. 

1974 malî yılı bütçe raporunda teklif ve te
menniler bölümünde de belirtildiği gibi bakan-
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lığın kuruluş kanunu süratle ve yeni şartlara 
ıgtöre hazırlanmalı, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili 
(kanunlarda da gerekli değişiklikler yaprlarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesi içinde birer 
-müessese olmaları sağlanmalıdır. 

Bakanlığın gerek merkez ve gerekse taşra 
teşkilâtı, yukardan beri tarif ve tasnif ettiğimiz 
«esaslar dairesinde yeniden teşkilatlandırılmalı
dır. 

•Gençlerimizin ruhî, fikrî ve bedenî gelişme
sinde rol sahibi olan bütün kurulıtşlarla çok 
yakım işbirliği temin edilmeli ve çalışmalar ara
sındaki koordinasyon en uygun şartlarla gerçek
leştirilmelidir. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen efendim. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Çok 

az kaldı, toparlıyorum. 
Muihterem milletvekilleri, 

Gençlik bir milleitin en değerli varlığı, içinde 
bulunduğu zamanın itici gücü ve geleceğin te
minatıdır. Gençliğini çağın icaplarına göre ye
tiştiren milletler medeniyet yarışında öne geçer
ler. 

insanoğlu çok emek isteyen geç ve güç ye-
-tiştirilen bir varlıktır. Bu konuda yapılan yatı
rımlar meyvesini geç verir. İhmal edilen gençlik 
tehlikeli olur. Belki bir istilâ ordusundan da 
beter neticeler meydana getirir. 

Takibettiğimiz taklitçi eğitim sistemi bizi 
taden uzaklaştırmıştır. Tarihî ve manevî değer
lerimizi horlamamız kültür ve geleneklerimizi 
ihmal etmemiz neticesinde sevgi ve saygıya da
yanan ferdî ve içtimaî münasebetlerimiz yerini 
öfkeye, kine, kardeş kavgasına terk etmiştir. 

Çocuğuna iyi örnek olmayan bir aileden, öğ
rencisine; yaşayışı, fazileti, adaleti ve gayreti 
ile örnek olmayan bir öğretmenin elinden yeti
şen gençlerden, şahidoMuklarımızdan başıka 
türlüsünü bekleyemezdik. (M. S. P., A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Milletini sevmenin, yurduna Öle-siye bağlı ol
manın adına milliyetçilik değil de faşistlik der
sek, o zaman milliyetçi gençler yetiştirmekte 
igüçlük çekeriz. O zaman istikbalimiz de tehli
keye girer, rejimin korunması da tehlikeye gi
rer. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Rica edeceğim Sayın Sevilgen. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — To

parlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Aziz 
milletimizi ve onun devletini tarih sahnesine 
çıktığı gündem sonsuzluğa kadar, yani ezelden 
ebede kadar yaşatmanın tek yolu milliyetçi, ma
neviyatçı, bilgili, kültürlü, sağlam ve dinç genç
ler yetiştirmekten geçer. İdeali uğruna ölüm
den korkmayan ve hiçbir dünyevî endişe ve 
menfaalt kaygusu olmayan, bütün hareketlerini 
hakka göre ayarlayan bir gençlik yetiştirmek-
Iten geçer. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

(Bunun için Devlet ve 'millet olarak hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmamalı ve gençlerimizin 
ımaddî ve manevî gelişmeleri için her hususta 
en büyük gayreti sarf etmeliyiz. 

-Gençlik ve Spor Bakanlığının milletimize 
daha doğrusu gençlerimize yapmakla mükellef 
olduğu hizmetler elbette mutlaka karşılıksız ol
malıdır. Belki sadece yüksek tahsil veya bir 
meslek ve sanatın öğrenilmesi için geçecek za
man içinde gençlerimize verilecek olan kredi ve 
burslar için, ilerde meslek sahibi olduğu zaman 
ödemek kaydıyle, faizsiz olarak borçlandırıialbi-
lir. Bunun dışında bütün maddî ve manevî geliş-
ııneyi sağlayacak hizmetler parasız olmalıdır. 
Madem millet fertlerinin maddî ve manevî sa
hada gelişmiş olmasını istiyoruz, o halde bu hiz
metleri karşılıksız olarak yapmalıyız 

Peki o zaman bu hizmetlerin finansman kay
nağı ne olacaktır. Bu sualin de cevabını verme
miz gerekir. 

Bu hizmetler iki kaynaktan finanse edilecek
tir : 

1. —Milletin Devletine verdiği vergiler ki, 
bu millet tarafından kendisine hizmet olarak 
dönecek diye verilmektedir. Yani, Devlet hazi
nesinden önemli bir miktarı bu hizmetler için 
ayırmalıyız. 

2. — Bin senelik muhteşem medeniyetimizde 
çok güzel numuneleri olduğu veçhile, gene Dev
letin kontrol ve denetiminde, yani Gençlik ve 
•Spor Bakanlığının organizatörlüğünde yönlen
dirilecek vakıf müesseseleri tesis ve teşvik edil
melidir. 

413 —. 
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Millî tarihimizde sosyal hizmetlerin çok bü
yük bir kısmı vakıflar yoluyla ifa edilmiştir. 
Bugün de, bu millî müessesemiz ihya edilerek, 
daha ziyade gençlerimizin maddî ve manevî ge
lişmesi istikametinde sevk edilebilir. Bu konu
da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerekli araş-
tırlmaları yapması ve geçmişte çok güzel hayır 
örnekleri vermiş büyük milletimize bu yönde 
ısşılk tutucu ve teşvik edici çalış malan yapması 
gerekmektedir. Gençlerimizin maddî ve manevî 
gelişin esinde en büyük mesuliyet payı olan ba
kanlığın ve bağlı kuruluşların 1974 malî yılı 
Bütçesi çoik kifayetsizdir. Vakıflarla takviye 
edilmiş bir bütçe, birkaç sene içinde derhal iste
nen seviyeye ıçııkabilir kanaatindeyim. 

Bu arada gençlerimizin belli bir yaşa geldik
leri zaman muhakkak gelip geçtikleri bir millî 
ımüessesenıiz, irfan ocağımız ordumuzun, gençle
rimizin maddî ve manevî gelişmelerinde büyük 
ıiolüne de işaret etmek gerekir. Bu konuda çok 
ibaşarılı hizmetler eden Türk ordusuna bu ve

sile ile takdir ve şükranlarımızı arz etmeyi ifa
sı çıok zevkli bir vazife sayıyorum. Anadolu'da 
askerliğini yapmış olmak artık o insana belli 
bazı mesuliyetlerini yükienileıbileceğiniıı ifade
sidir. O hailde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
en yatkın ve en sıkı işbirliği yapacağı müessese 
io udumuz olmalıdır. 

BAŞKAN — Son defa rica. ediyorum efen
dim... 

:M. GÜNDÜZ SBVİLGBN (Devamla) — Sa
yın Başkanımın müsamahasınla sığınarak son 
cümlelerimi söylüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yarın idrak edece
ğimiz bir büyük yıldönümünün arifesinde Genç-
tlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesini görüşmek 
çok hayırlı bir tevafuktur. 

'Büyük milletimizin aziz ve sevgili gençleri
ni, 21 yaşında bir delikanlı iken büyük Peygaim-
iberinin büyük müjdesine mazhar olan mübarek 
eelddiimiz Cennetımökân Fatih Sultan Mehmet 
Han Hazretlerinin ruhu, azmi, imanı, şecaati, 
dimi ve ahlâkı ile mücehhez kılmalı; fetilim ve 
Fatihin ruhunun yeniden canlandırılması gaye
lerin gayesi olmalıdır. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

Bu gaye için çalışanların Hak yardımcısı ol
sun ve Cenabı Hak onları muvaffak etsin. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığının 1974 yılı Büt
çesinin aziz milletimiz ve sevgili gençlerimiz 
için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan dua ve ni
yaz ediyorum. Partim ve şahsını adına Yüce He
yete saygılarımı ara ediyorum. (M. S P., A. P., 
D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevi I-
ıgen. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Na.zrm 
iBaş, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1974 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Grupunıın görüşle
rini arz edeceğim. 

Özellikle Hükümetin kuruluşundan . sonra 
birdenbire gelişen ve ortaöğretim müesseseleri
ne kadar sirayet eden öğrenci kavgaları 12 Mart 
öncesinin öğrenci olaylarıyle bazı noktalarda 
bağlantı kurmaktadır. Bu olayların gayesi ne
dir? Selbebi nedir? Niçin böyle bir zamanda tek
rar patlak vermiştir? Bunları bilmekte fayda 
vardır. Hükümetin kuruluşundan sonra ilik ola
rak Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız «Üniver
sitedeki faşistleri yumuşak: yöntemle yok edece
ğiz ve üniversiteyi huzura kavuşturacağız.» de
mekle, resimî ağızdan olayların ilk teşvikçisi ve 
tahrikçisi durumunda patlak vermesine se'bebol-
nıuşjtur. Bunu takiben, Sayın Başbakanın, bazı 
politikacılar, gençliği kışkırtıyor, gençleri alet 
edenlerle yine mücadele edeceğim. Bunların 
içimde politikacılar ve politikaya karışmaması 
gereken kimseler vardır» demekle, öğrenci olay
larına tarafsız bir gözle bakmadan, sanki bir 
muhaleifet partisi başkanı imiş gibi solculara 
ışık yakmıştır. Tahrikçiler ve huzur bozanlarla 
hıir Başbakanın kendisi değil, ancak Devlet Gü
venlik Kuvvetleri ve yargı organları mücadele 
ecler, uğraşır. Hatta Sayın Başbakana, «Genç
liği hangi politikacılar ne yönde tahrik ve teş
vik etmiştir, bunların arkasında hangi siyasî 
teşekküller vardır, hangi bölücülük etkileri rol 
oynamaktadır?» diye iki buçuk ay önce sordu
ğumuz soruların cevaibını dahi bu kürsüden ala
madık. Bu da bu meseleye Hükümetin ne derece1 

önem verdiğini göstermesinin bir işaretidir. Sa
yın Başbakan Yüce Meclise ve Türk kamuoyu
na kapalı kalan bu noktalar açıklanmalıdır. 

414 — 
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Başbakan Sayın Eesevitln 19 Mayısta gaze
telerde çıkan konuşması, ibret ve dehşet verici 
bir sıol tahrikçiliğidir. Taraf tutuculuk, hatta 
(milliyetçilere savaş bildirisi olarak kalacaktır. 
Ancak biçare bir azınlık olan sol'un Başbakanı 
(veya lideri) olarak kaldığını şu talihsiz sözler
le tescil ettirmiştir. 

Şöyle diyordu Sayın Başbakan: «Şimdiye 
kadar sağ militan güçlerden gelen tahriklere, 
solda bulunanlar ve genellikle ilerici çevreler 
büyük bir sabır ve tahammül göstermişlerdir. 
Bu sabır ve tahammülün kaynağı da ilerisi ile 
dligiii umutlardı. Sağ militan gençlerden gelen 
tahriklere rağmen, asayişi bir ölçüde sağlayabi
liyorduk. Fakat bu ümitler, şimdi büyük ölçü
de yıkılmış olabilir. Bu durumda Türkiye'de de
mokrasiyi yaşatmanın da gereği olan asayişi ve 
huzuru sağlamak son derece güçleşmiş olmakta
dır.» 

Şimdi soruyoruz, Başbakan Türk Milletinin 
Başbakanı mıdır, yokısa bir avuç solcunun mu 
Başbakanıdır? Başkalarını haksız ve mesnetsiz 
olarak «kışkırtıcı ajan» İrkla suçlayan Sayın 
Başbakanın, Başlbakan koltuğundan söylediği 
Ibu sözler üzerinde acaba hiç düşünmedi mi? 
Esasen, her gün yurtları basarak arkadaşları
nı arkadan vurmayı meslek edinmiş olan «solcu» 
dediği «sabırlı, tahaımımüllü» kimseler, en baş 
vazifesi asayiş ve huzuru sağlamak olan bir 
(Hükümetin başkanından böyle bir ferman alır
lar da ne yapmazlar. 

12 Marttan önce ülkemizi bilinen tarzlarda 
kana bulamış ve bu suçları dolayısıyle Türk 
mahkemelerinden hüküm giymiş olan zümreler 
Başbakana göre, son aylarda, lütfedip Türk 
Milletini ve Devletine karşı sabır ve müsamaha 
gösiteriyorlartmış. Yani isyan etmeyerek onu yık
amamak, ezmemek lütfunda bulunuyormuş bu 
komünistler. 

141 ve 142 nci madde suçluları affedilme di ği 
için, anarşistlerin yapacakları işgal, gasp, katil 
eylemleri mazurdur, haklıdır. Sayın Başbakan 
onlara bir şey diyememekte, daha doğrusu «Bu
yurun meydan sizin; af verilmez, alınır» demek 
istemektedir. 

ÂDÎL ALİ OINEL (Trabzon) — Nereden çı
karıyorsam? 

NAZIM BAŞ (Devamla)—Konuşmasında -
ıki söylediği sözlerden çıkarıyorum. (O. H. P. sı

ralarından, «Yanlış» sesleri) Onu kendisi gelir 
burada cevaplandın!', yanlış mı söylüyorusm, 
doğru mu söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın sözcü grupunun fikrini 
açıklıyor. Rica ediyorum, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

NÂZIM BAŞ (Devamla) — Konuşmasındaki 
«Sağ militan güçler» tabiri, hele tüyler ürper
tici bir kasıt, yok yere itham ve iftira manzara
sı taşıyor. Bununla eğer «eylemci ve anarşistle
rin affına karşıyız.» diye konuşup, yazı yazan
lar kastediliyorsa, sözde savunduğu «fikir öz
gürlüğü» adına, cidden teessüfler beyan ederiz. 
Acınacak bir çelişmedir bu. 

Eğer, milliyetçi gençler böyle aeaip bir «mi
litan» sıfatı ile yerilmek ve ezdirilmek isteni
yorsa Devletin Başbakanı kendisine gelen ra
porların, gerçeklerin zıddına kasıtlı konuşuyor 
demektir. Çünkü, tahrik edilmiş «sol militan
lar», bu gençleri gece yarısı, yatakhanelerinde 
bastırarak (daha geçende) hastanelik etmişler
dir. Tunceli'nden 450 tane gencimiz, Devlete 
rağmen vilâyet dışına gitmeye mecbur kalmış
lardır, kovuşmuşlardır. 

İktidar kanadının bir senatörü kalkıyor, 
Cumhuriyet Senatosunda «Sağcı komandoların 
kökü kazınsın» demekle tahrik ve teşvikçiliği 
Parlamentodan yapıyor. Fikir hürriyeti şampi
yonluğu yapanların, kök kazıma metoduna ilti
fat etmeleri hazin değil midir? Bütün bu olay
ların gerçeği altımda Başbakanın sözleri ve Sa
yın Gençlik ve Spor Bakanının tutumları ile 
meydana gelen öğrenci olaylarına kısaca bir 
göz atalım: 

16 Mart 1974 tarihinde öğretmen okulları
nın kuruluş yıldönümü dolayısıyle Tunceli llk-
öğretmen Okulunda meydana gelen ve içinde 
Türk bayrağının yuhalanması ve haşa, Allahı 
elinde rakı kadehi ile temsil eden Kurban piye
sinin oynanması ve bir müddet okulun kapatıl
masına sebefaolan Tunceli olayları... 

Ardahan ve Erzurum'da meydana gelen öğ
renci olayları ve solcular tarafından Mehmet 
'Çiğdem ismindeki öğrencinin ayak kemikleri
nin kırılmeaya kadar dövülmesi olayı. 

Tunceli öğretmen Okulundan bir müddet 
uzaklaştırılan gençlerin Ankara'ya gelip Cum-
ıhuribaşfcanından ve Millî Eğitim Bakanından 
can emniyeti istemeleri. 
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20 - 22 Martta Gümüşhane lisesinde sağ - sol 
çatışiması ve neticede 15 kişinin yaralanmasına 
müncer olan. öğrenci kavgaları. 

Aynı tarihlerde Ankara Cebeci Erkek Öğ
renci yurdunda milliyetçilerle aşırı solcular ara
sında çıkan çatışıma ve Kemal Eraslan, Heran 
Dunuan adındaki iki öğrencinin, yakalarında 
'bozkurt rozeti olduğu için, solcular tarafından 
«ıBu rozeti çıkarın» diye tehdit edilerek dövül
meleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün za
manında müdahalesiyle olayın önlenmesi. 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde meydana gelen öğrenci kavgaları 
ve burada daha evvel Dev - Genç faaliyetlerine 
katılmış bir öğrencinin «Şimdi sıra bizde, siz
den intikam alacağız. Hükümet bizdedir, bu
nun hesabını sizden soracaktır.» şeklimde an-
tikomünist gençlerin üzerine hücum ederek iki 
kişiyi bıçakla yaralamaya kadar giden ve em
niyete akseden olay. 

İstanbul Çapa İlköğretmen Okulunda Recep 
Avşaır ve Sadık Kısacık adındaki öğrencilerin 
kavga neticesinde bıçakla ağır yaralannuaları. 

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Başçiftliık na
hiyesinde ortaokul son sınıf öğrencisi Necati 
Kaya'nın göğsüne Bozkurt rozeti taktığı için 
lokul müdürü taraflından demir cetvelle dövüle
rek öldürülmesi olayı. 

Çanakkale İlköğretmen Okulundan, yedi öğ
rencinin milliyetçilik faaliyetinde bulundukları 
için okulla ilişkilerinin kesilmesi. 

îstanibul - Şişli'de Beyoğlu Piripaşa İlkokulu 
öğretmeni Ferhat Irmak'ın TÖB - DER mensubu 
öğretmenler tarafından dövülmesi ve İstanbul 
(Savcılığına davacı olması olayı. 

İstanbul'da Kocaeli yurdunda 40 kişilik bir 
aşırı solcu grup tarafından milliyetçi öğrencile
re yapılan saldın ve ders çalışmakta olan Sedat 
(Kandemir, Ali Bülbül ve Salih Şahinin 'dövül
meleri olayı. 

Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesin
de öğrenci temsilcisi seçiminde bir milletveki
linin taibaneasınm, öğrencilerin çatışması sıra
sında bir öğrenci tarafından yere düşürülmesi 
ve bu olayın örtbas edilmesi. 

Nihayet, birkaç gün önce, İstanbul Atatürk 
Öğrenci Yurdunda gece yarısından sonra çıkan 
çatışma ve otuzun üzerinde gencin bıçakla ağır 
yaralanmasına kadar giden, bir kişinin de has
tanede komalık olduğu öğrenci çatışması... 
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DAVUT AKSU (Kars) — Nazını Baş, genel 
görüşmeler sırasında anlattın bunları. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Burada siz de 
dinlersiniz, anlattığıım. zaman. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Aksu, rica 
ederim efendim. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Sayın milletve-
killeri, 

Özgürlükçü Hükümet, vadettiği özgürlükleri 
bir tarafa bırakıp gençlerin yakalarmdaki Boz
kur t rozetini dahi yasaklamak için tehdit ve 
baskıları devam ettirmektedir. Yakalardaki 
Bozkurt rozetinin nereden çıktığını soran bed
bahtlar çıkmaktadır. Ecdadını, tarihini, geçirili
şini bilenler elbette «Bu Bozkurt nereden çık
tı?» diyemezler. Demekte ısrar ederlerse, ya 
geçmişini bilmeyen bir gafillerdir veya Türk 
düşmanıdırlar. Bozkurt rozeti yerine ayı resmi
mi taksınlar? Bozkurt Türk'ün millî sembolü
dür. 

'Türkiye'ide faşist gençlerin var olduğundan 
ve faşizmin ezileceğinden bahsetmek insan man
tığının alamayacağı bir durumdur. Faşist genç
ler varsa bunlar ne yapmışlardır? Hangi Türk 
Anayasasını yıkmak ve Devleti yok etmek su
çundan ne zaman muhakeme edilmişlerdir? Bun
lar' nerededir? Yoksa, «Faşistlerin kökünü ka
zıyacağım» diyen Balkan ve milletvekilleri her' 
şeyden önce Devletimizi yıkmak ve milletimizi 
parçalamak isteyen «komünist gençlerin de kö
künü kazıyacağız» demelerini beklerdik ve 
ıbekliyoruz. Var ise, her ikisini birden kazısın
lar. (D. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, faşist gençler var mıdır? Var
sa, bunların Anayasa ve kanun dışı hareketleri 
var mıdır? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSIİIIİT-
TÎN YILMAZ METE (Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi) — Sahip çıkanlar var, sizin gibi. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Bunlar mahke
me önünde yargılanmış mıdır? Mevcut Anayasa 
ve kanunlar, bunları yakalayamıyor mu? Yoksa, 
mevcut kanunlarımız bunları yakalamak için 
yetersiz midir? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Bundan 
sonra biz yakalayacağız. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Yakalayın göre
lim, Hükümet sizde, kanun sizde. 
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Tek taraflı hareket ederek değil, komünist
leri de yakalayalım, faşistleri de, varsa. Sadece 
bir tanesini değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar. 

NiAıZIM BAŞ (Davamla) — Gençlerimiz 
millî rulha sahip, manevî değerlerine saygılı, ta
rihine, örf ve âdetlerine sadık millî duygu ve 
fikirlerle yetiştirilme liidir. 

Sayın milletvekilleri; 
İlk bakışta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç

lik kesimimi unutmuş, yalnızca Spor Bakanlığı 
intibaını vermektedir. 

Gençliği, okuyan gençlik, çalışan gençlik di
ye iki kuşumda mütalâa edebiliriz. 

Çalışan gençlik üzerinde, hakanlık kurul
duktan önce veya ondan sonra, bugüne kadar 
ciddî bir çalışmanın yapıldığına şahidolamadik. 
Okuyan gençliğin üzerindeki çalışmalar da, cid
dî bir etüde, iyi bir çalışmaya ve planlı bir ge
lişmeye tabi tutulmamıştır. Hatta sözün başın
da bir eğitim planlamasının olmadığım ifade 
edersek, bundan sonraki gelişmenin ne istika
mette yürüdüğünü kestirmekte müşkülât çek
meyiz. 

Şunu ifade eideyilm 'ki, bugün yüksefctahsil 
gençliği içinde ciddî bir araştırma yapılma,mış-
tır. Bugüne kadar, 170 bin civarındaki üniver
site gençliği içinde, ilmî kabul edilecek, gerçek bir 
araştırma, inceleme söz konusu değildir. Oysa bu 
işle ilgili üniversitelerimiz vardır. Devlet Plan
lama Teşkilâtımız vardır, İstatistik Enstitümüz 
vardır, Gençlik Bakanlığımızın topyekûn göre
vi bu sadettedir ve mediko - sosyal kuruluşl arı
mız vardır. Bunlar bir araya gelip, Türk genç
liğinin meselelerini inceleyip, sonra da bir stra
teji tespit ederlerse, o zaman meseleye daha il
mî bir yaklaşma temin edilmiş olur. 

İstanbul Mediko - Sosyal merkezinin yapmış 
olduğu çok değerli bir çalışıma vardır. Bugüne 
kadar hiç kimsenin yapmadığı, üniversitelerin 
yapmadığı, Bakanlığın yapmadığı bir çalışma
yı İstanbul Mediko - Sosyal teşkilâtı yapmıştır 
ve onun vermiş olduğu rapor içerisinde bu de
ğerli bilgileri görmekteyiz: 

öğrencilerimizin % 33,79 •unun aylık geliri 
50 ilâ 200 lira arasındadır. % 21,6'smın 200 ilâ 
300 arasında, % 15,13'ürün 300 ilâ 400 lira ara
sında; ancak % 16,61'inin aylık geliri 400 lira

nın üstündedir. Son derece düşünmeye değer 
bir ölçü. 

Bu öğrencilerimizin % 60'mdan fazlası aile
sinin yanında bulunmama nedeniyle yurtlarda 
kalmak zorundadır. Mevcut 170 bin öğrencinin 
% 60'ı yurtlarda kalmak zorundadır. Halbuki 
şimdi Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtların
da 18 bin civarında öğrenci yatmaktadır. Bu 
nispet % GO'a vurulursa, son deeere az bir ölçü 
olarak karşımıza çıkar. 

Resmî yurtlarda, yani kuram yurtlarında 
'öğrencilerin % 9,64'ü kalabilmekte, % 13,78'i 
akraba yanında, % 31,76'sı özel veya memleket 
yurtlarında, otel ve pansiyon köşelerinde barın-
ımaktadırlar. Halen üniversite öğrencisinin 
% 9'6,7'si burslardan yararlanamamaktadır. 
Kredi alamayanların oranı ise % 98,42'dir. Üni
versite yardımlaşmalarından faydalanan öğren
ci sayısı % 3,01 ̂ den fa<zla değildir. Sayın Bakan 
bu tetkikleri yapmadan kredi ve burs rejimini 
değe rlendireme z. 

Muhlterem arkadaşlarım; 
Burs ve kredi rejimi değişmelidir. Bura ve 

kredi rejimi iyi kullanılın aımaktad ir. Burs ve 
krediler liselere götürülmelidir. Bugün üniver
site çağında dağıtılan burslar, iyi tetkik yapıl-
•madığı için, âdil bir ölçüde verilememektedir. 
Anadolu liselerine, memleketin her köşesinde 
'Okuyan gençlerin ayağına burs ve kredi götürü
lür ise, oradaki zeki, bilgili, yetenekli memleket 
evlâtları, büyük şehirlerde üniversite şehirlerin
de okumak için imkân ve destek bulacaklar, bü
yük şehirlere gelmenin kolaylığını, daha oku
dukları liselerde temin etmiş olacaklardır. Bu 
sebeple, malî imkânsızlıklar yüzünden okuma 
imkânından mahrum olan gençlerimizin de der
di bir ölçüde tedavi edilmiş olacaktır. Eğer âdil 
bir eğitim yapabilmek ve dengeli kalkınmayı 
temin etmek istiyorsanız, burs ve krediyi, mem
leketin her köşesine dağılacak tarzda, liselere 
'götürmek zaruretiyle karşıkarşıyasmız. 

Burs ve kredi olarak verilen 350 lira çok 
azdır. Bugünkü hayat pahalılığının karşısında, 
350 lira hiçbir genci geçindiremez durumdadır. 
ıBir öğle yemeğini 20 liraya yiyen genç, 350 lira
lık krediyi veya bursu ancak 15 günde harcaya-
bilmekte, ayın yanışını borç alarak geçirmekte
dir. Bursların miktarı ve sayısı da artırılmalı
dır. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketin bugün içinde bulunduğu sıkıntı

nın başında gençlik problemi yatmaktadır. Bu 
meseleye, gençlik meselesine; çocuk işi, genç işi 
diyerek, ehemmiyetli iş değil gibi nazarlarla ba
kanlar, işte bir noktaya 'getirip, memleketi çık
maza sokmuşlar ve bunun içinden çıkmak için 
de, Devlet, büyük külfetlerin, risklerin karşısın
da kalmıştır. 

Yurt politikası da yeterli değildir. Bugün, 
kurumun yurtlarında 20 bin civarında öğrenci 
barınmaktadır. 170 bin üzerinden hesap edilirse, 
150 bin civarındaki öğrenci kitlesi açıktadır. 

Yine mediko - sosyalin vermiş olduğu rakam
lar dikkate alınırsa, bu öğrencilerin büyük bir 
kısmı gayri sıhhî bodrum katlarında iskân etmek
te, tahsil yapabilmek için o şartlarda yaşamak 
zorunda bırakılmaktadır. 

Sayın Bakan, mahallî yurtların sayısının da 
ne kadar olduğunu ve mahallî yurtlarda ne ka
dar öğrencinin barındığını söylerse memnun 
olacağım. Bu rakamları bulmadan, bu rakamla
rın dökümünü yapmadan, bir ciddî planlamanın 
yapılacağı kanaatinde değiliz. 

Türkiye'de gençlik politikası artık ciddî bir 
şekilde rayına oturtulmalıdır. Devlet bunu ger
çekten ehemmiyetine yakışan bir tarzda ele almak 
zorundadır. Devlet, gençliği geleceğe hazırlamak 
zorundadır. Milletin ve Devletin umudu bu nok
taya bağlıdır. Eğer bir devlet, gençliğini sağlam 
yetiştirmeyecekse geleceğe güvenle bakamaz. Ta
rihle konuşmuş bir milletin gençliği, milletine 
bağlı, toprağına bağlı millî değerlerine bağlı bir 
anlayış içinde, bir gayret içinde yetişmelidir. 
Gençlik stratejisi hazırlanırken, önce gençlere 
hangi felsefeyi; hangi dünya görüşünü vereceği
mizi gözönünde tutmak zorundasınız. 

Biraz evvel sayın C. H. P. sözcüsü hapisha
nedeki gençleri masum göstererek, «Hapishane
deki gençleri bırakmamakla kendinizin histerini
zi tatmin ettiniz» şeklinde bir tabirde bulundu. 
Yüce Meclis kararını histeri olarak vermemiştir, 
iradenin tecellisi olarak vermiştir. Hapishanede
ki yatan komünist gençler Türkiye'yi yakıp yı
kıp silâhlı eylemlere geçerken, kendi histerilerini 
tatmin etmişlerdir. Ne Parlamentonun böyle bir 
kararı, ne de milletin böyle bir düşüncesi hiçbir 
zaman için histerini tatmin etmekten ibaret de

ğildir. Ateşini düşünmek Parlamentonun kararı
na bir saygısızlıktır. 

BAŞKAN — Tamamlayın iSayın Baş. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Vatan-millet 
yıkıcılarını ve vatan hainlerini, kendi milletini 
ve Türklüğünü, dinini inkâr eden gençler de
ğil, bayrağını yuhalayan, bayrağını indirip ye
rine kızıl bayrak açan gençler değil, kafaların
da yabancı ideolojiler dolu olan gençler değil. 
saçı ile safcaliyle, gilykıişiyle erkek mi kadın mı 
•olduğu belli olmayan hippi gençler değil; biz, 
tarihine, millî geleneğine, milliyetçi, memleketçi. 
maneviyatçı, millî değerlerine sahip bir anlayışla 
yetiştirilen gençlik istiyoruz. Bu ölçüler içinde 
yetişecek gençler memleket için güven kaynağı 
olabilir. 

Hükümet bölücü değil, millî bir gençlik po
litikası takibetmelidir. 

Sayın Başkanım, iki satır ile de spor duru
muna değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, tamamlayınız efendim. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, Türk sporu, ata sporumuz olan güreş 
başta olmak üzere diğer spor dallarının ne du
rumda olduğu ortadadır. Durumu gülünçtür. 
Sporla ilgili plan ve program sağlam nesil yetiş
tirme politikamızın ağırlığını teşkil etmelidir. 
Gerek, sporun geniş kitlelere yayılmasını temin 
etmek; gerekse bu gayeye ulaştıracak eğitici ve 
öğretici kadro yetiştirmek için anahedeflere hız 
verilmelidir. Memleketimizde seyircisi çok, spor
cusu az bir spor dünyası yaratılmıştır. Yüksek 
spor tahsili ve eğitimi yapmış kimselerden spor 
akademileri kurulmalıdır. Spor tesisleri bütün 
spor dallarına ve yurdun her tarafına dağılmalı 
ve geliştirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken 21 yaşında çağ 
açan Türk faihiti büyük insan Fatih Sultan Meh
met'i saygı ile anıyor ve D. P. Grupü adına 
Gençlik ve Spro Bakanına ve Bakanlık mensup
larına çalışmalarında başarılar diliyor, saygıla
rımı sunuyorum. (D. P., A. P. ve O. G. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Musliıhittin 

Yılmaz Mete, buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSL1H1T-
TİN YILMAZ METE (C. Senatosu Adana 

Üyesi) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Bakanlığımızın 1974 yılı Bütçesi görüşmele

ri nedeniyle açıklamalarıima başlamadan önce, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Gençlik ve spor konusunda grupları adına 
görüşlerini belirten üyelere teşekkür ederken, 
•görüşlerinin Bakanlığımızın çalışmalarına bü
yük ölçüde ışık tutacağını belirtmek isterim. 

Genç bir yapıya saihibolan nüfusumuzun 
içinde Türk gençliği en duyarlı, girişken, ülkü
cü ve yeniliklere açık bir yaş grupunu meyda
na getirtmektedir. Gençliğimizin, millî hayatı
mızda daima çok önemli bir yeri ve değeri var
dır. Günkü gençliğimiz bugünümüzün mutlu
luk kaynağı olduğu kadar, geleceğimizin de 
ümidi ve güvenidir. Bu nedenle, gençlikle ilgi
li ihtiyaçlar ve sorunlar toplumumuzun en 
önemli ortak sorunlarıdır. Ancak, günümüzde 
(bilim, teknoloji ve kitle haberleşme araçların
daki çok hızlı değişmeler, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapımızı etkileyerek büyük ölçüde 
gençlere yansımaktadır. Bu ise gençlerimizin 
değer yargılarını, inançlarını ve tüm davranışla
rını sarsmakta, onlarda çok hızlı ve sürekli de
ğişme ve gelişmelere neden olmaktadır. Bu ba
kımdan, toplumumuzun yaratıcı gücünü mey
dana getiren millî bünyemizin ve varlığımızın 
sosyo ekonomik ve kültürel kalkınmamızın en 
dinamik unsuru olan gençlerimizin bedenen sağ
lam, fikirce uyanık, yapıcı, araştırıcı, birleşti
rici ve ahlâkça dürüst yurttaşlar olarak yetiş
tirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu konu
da birlettiğimiz, bunun değerini ve önemini pay
laştığımız kasnısında ve görüşündeyiz. 

Ancak, zaman zaman ortaya çıkan çeşitli bu
nalımların nedenlerine inilemediğini, gençlere 
götürülen hizmetlerin yeterli olmadığını ve 
•onların ihtiyaçlarının bilimsel bir biçimde araş-
tırılamadığmı belirtmek de yanlış olmayacak
tır. Bu alanda, ileri demokrasilerle gelişmiş ül
kelerdeki uygulamanın aksine, ülkemizde yapı
lan araştırmaların sayısı yok denecek kadar az
dır. Bu konularda öğrencilerimizin ve gençle
rimizin gerçek ihtiyaçları, ne düşündükleri, ne 
istedikleri genellikle demokratik., ve özgür dü
şünce ortamı içimde, gereğince ve yeterince 
araştırılamamış ve değerlendirilememiştir. Bu

nun sonucu olarak da uzun yıllar bu konuda 
yeterli ve gerekli maddî ve manevî olanaklar 
sağlanamamıştır. Gençliğin yegâne ihtiyacı ve 
temel sorunu genellikle eğitim sorunu olarak 
görülmüş, eğitimde de yalnız öğretime ağırlık 
verilmiştir. Aslında, eğitim sorunu içinde ve 
onunla birlikte yürütülmesi gereken yalnız öğ
retim değildir. Gençlerin psikolojik, biyolojik 
ve sosyal pek çok ihtiyaçları vardır. Şüphesiz 
yeterince sağlanamayan, karşılanamayan bu ih
tiyaçlar zamanla çözümlenmesi zorunlu ve güç 
sorunlar haline dönüşmektedir. Bu ihtiyaçla
rın ve sorunların başlıcaları, bilindiği gibi, sağ
lık, beslenme, barınma, istihdam, çalışma, yöne
time katılma, örgütlenme, kredi, burs, yurt, be
den eğitimi, spor ve boş zamanları değerlendir
medir. Bütün bu konuların Anayasa çerçeve
sinde Atatürk ilkeleri ve millî eğitimin genel 
amaçlan doğnütuşunda iyi insan, iyi yurttaş ve 
millî sorumluluk duygusu tam kişiler yetiştir
me politikasiyle tutarlı ve uyumlu bir biçimde 
ele alması gerekmektedir. 

Özetle belirtmeye çalıştığım bu görüşler açı
sından, gençlere götürülecek hizmetleri ve genç
lik sorunlarını dar anlamı ve tek bir yönüyle 
değil, Türk Milletinin geleceği yönünden or
tak ve çok hayatî bir toplum konusu olarak 
değerlendirmek, Devlet ve millet hayatımızın 
bir gereği olarak uzak görüşlü bir politika uy
gulamak temel amacımız olacaktır, olmalıdır. 

Objektif bir değerlendirme ile kaibul ve tak
dir edilecektir ki, bugün ortaya çıkan gençlik 
sorunları geçmiş yıllardan gelen bir birikimin 
sonucudur. Bu nedenle 1974 yılı Bütçesi ve ça-
lışmalarıyle gençlik sorunlarının tümünün çö
zümleneceğini beklemek ve iddia etmiek gerçek 
dışı bir görüş ve düşünce olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gençliğin bugün içinde 
bulunduğu ihtiyaç ve sorunların çözümünde, 
'Bakanlığımızla birlikte ohbeşe yakın bakanlı
ğın, bütün siyasî partilerimizin, radyo - tele
vizyon ve basınımız ile birçok kamu ve özel 
kürüm ve kuruluşlarımızın çeşitli görev ve so
rumlulukları vardır. 

Bakanlığımıız, kuruluş amacı yönünden bu 
alanda yüklendiği ve yükleneceği yürütme gö
revleri yanında ortak bir gençlik ve spor po
litikasının uygulanması için genel koordinatör-
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:1lük görevlerini taım ve başarılı bir şekilde yap
maya çalışacaktır. 

Bilindiği gilbli, Bakanlığımızın genel kuru
luş amacı; Türk gençliği ve sporunun sorunla
rını hızla çözümlemek; gençlerin Atatürk ilke
leri doğrultusunda millî birlik, bütünlük, de
vamlılık ülküsüne, milletçe ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişme amaçlarına ve azmine, demok
ratik düzeni ve yaşayışı güçlendürme bilincine, 
millî kültür değerlerine, hür düşünce yeteneği
ne, kalkınmanın işgücünde gerektirdiği beceri
lere saihilbolarak araştırıcı, yapıcı ve birleştirici 
nitelikte yetiştirilmelerini sağlamak veya bu 
yöndeki çalışmalara yardımcı olmaktadır. Türk 
toplumunun beden ve ruh sağlığını geliştirmek, 
fizik ve moral güçlerini yükseltmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız ilgili 
organlariyle beden eğitimli, spor, izcilik ve boş 
zamanlarını değerlendirme, spor elemanları ye
tiştirme ve yöneltme, yüksek öğretim gençliği
ne kredi verme ve yurt yapma hizmetlerini dü
zenleme ve yürütme ile sorumlu ve yükümlü 
(bulunmaktadır. Bu hizmetlerin, olanaklar el
verdiği oranda Hükümet programı ile kalkın
ma plan ve programlarında öngörülen politi-
'ka, ilke, amaç ve tedbirler gereğince yerine ge
tirilmesine çalışılacaktır, çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memnuniyet ve kıvanç verici bir gerçeği, 

üzeninde hassasiyetle durduğumuz bir hususu 
'belirtmeden geçemeyeceğim. Bu gerçek ve sevi-
aıilecek husus, önemsenmeyecek miktarda az is
tisnaları dışında, gençliğimizin olgun ve gü
ven verici tutum ve davranışlarıdır. Bunda so
rumluluk yüklenmiş bir arkadaşınız olarak, ta
rafsız davranışımızın, olaylara zamanında mü
dahale etmemizin ve gerekli tedbirleri almamı
zın, Anayasa çerçevesi ve Atatürk ilkeleri dışın
da her türlü zora ve ka'ba kuvvete dayanan ey
lemlerin karşısında olduğumuzu açık kesin ve 
karaılı olarak ifade etmemizin büyük payı ol
duğunu belirtmek isterim. 

Yanlış veya ters anlamlara veya yorumla
malara rağmen bu görüş ve düşüncelerimizin 
yurftlarda gençlerimizin içinde ve toplumun her 
keisiminde her vesile ile yazılı ve sözlü olarak 
aynı şekilde ifade edildiğini hatırlatmak ve bil
gilerinize tekrar sunmak isterim. 

Türkiye'de bir kısım basının bütün tahrik
lerine, bütün kışkırtmalarına rağmen gençlik 

doğru yoldan ayrılmamıştır. Şaihsıma yapılan 
bütün iftiralara rağmen, Türk Milleti gerçek
ten onların söylediği gibi değil, tarafsız, dürüst 
ve açık kalplilikle gençlerin huzuruna çıktığı
mızı bilmektedir. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sizlere birkaç örnek vereceğim. Çok kıymet
li Adalet Partisi sözcüsü Sayın Ali Şevki Erek' 
in ve Demokratik Parti sözcüsü Sayın Doktor 
Nazım Baş'in, bu ifadelerimin dışında, eğer be
nim bir yerde biir konuşmamı ispat ederlerse 
suçlu görülmeye razıyım. «Gazetenin birisi şöy
le dedi, şöyle yazdı» diye kimseyi suçlamak ye
rinde olmaz. Size başka örnek vereceğim, gaze
tenin yazdığı bir havadisten başka bir örnek 
'vereceğim; hatırlayacaksınız: «Gençlik ve Spor 
Bakanı İzmir'de ağır bir mide kanaması ge
çirdi ; helikopterlerle Ankara'ya nakledilecek
tir.» Okuyanınız vardır arkadaşlarım. Ertesi 
gün; «Gençlik ve Spor Bakanı Gazeteciler Der
neği'ni ziyaret etti.» bunu da okuyan vardır 
arkadaşlarım. 

Dernek ki, bazen havadisler albaritılaibilir, ba
zı sözler yanlış yazılabilir. Onu kabul ediyorsu
nuz da, şu sözlerimin sizin istediğiniz tarzda söy
lenmediğini niçin kabul etmiyorsunuz? Sizin is
tediğiniz gilb söylenmemişti... 

Bazı tahrikçi gazeteleri (onların da örnek
leri var burada, arz edeceğim size) başka türlü 
çaltamayacaklar bize, bakıyorlar ki Türkiye'de 
olay çıkmıyor istedikleri kadar, bakıyorlar ki 
12 Mart öncesi yaraitılamıyor Tür
kiye'de; öyleyse, «Bunu dedi, şunu dedi diye 
tahrik edelim; evvelâ, gençliği bugünkü Hükü
metin aleyhine kışkırtalım, ondan sonra olay
lar çıkartalım» diye uğraşıyorlar. Arzu ederse
niz tek tek okuyayım sizlere şunları... 

Türk gençliğinin; özgürlükçü, sakin, vazife
sini müdrik, okumasına devam eden ve vatanı
nı seven insanlar olarak bu memlekette yaşa
masını değil, birbirine düşmesini isteyen insan
lar ancak bu yazıları yazarlar arkadaşlarım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kah
rolsunlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Ondan son
ra, Gençlik ve Spor Bakanı kalkıyor gidiyor, 
«Gençler, şöyle olmanız lâzım» diyor; okuyaca
ğım şimdi ne söylediğimi... Bunu beğenmiyor 
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adam... «Faşistleri ezeceğim dedi» diyor. Niye 
sahip çiloyoılsunuz sevgili arkadaşım1? Evet, 
«faşistleri ezeceğim» dediysem bile, (C. II. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Faşist
lere niye sahip çıkıyorsunuz; soruyorum size? 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Komünist
leri de... 

GENÇLİK V ESPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Müsaade et, 
söyleyeceğim; söyleyeceğim, müsaade edin... 
Bakınız... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Komünist
leri de, faşistleri de... 

G'ENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (•Dovamla) — Söyleye
ceğim arkadaşım, müsaade et. Bakınız, sevgili 
arkadaşlarım, dinleyiniz efendim, dinleyiniz; 
söyleyeceğim. 

YASİN BOZKURT (Kara) — Niye komÜ-
niıs'tleri ezniiyortsuınuz da faşistleri eziyorsunuz ? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİMT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Müsaade 
eder misliniz! 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim, Sayın 
Bakan konuşuyorlar; raca ederim efendim. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Bakan, faşist 
var mıdır; lütfen köyler misiniz? (O. H. P. sıra
larından gürültüler, «Dinle, dinle» sesleri) Ben 
Sayın Bakana soruyorum, size değil. 

BAŞKAN — Sayın Baş, rica ediyorum efen
dim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından karşılıklı 
lâf atmalar) Müsaade edin efendim... (C. II. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR IUKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE, (Devamla) — Faşistlere 
sahip çikanlar var, biraz evvel grdüm. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, görüş
meler devam etsin... Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Müsaade 
edin, söyleyeceğim efendim. 

16 Şubat 1974, İstanlbul; vezneciler yurdun
da : «Şunu kösinlikle ifade edeyim ki, herkes 
fikir hürriyetine saiMp kılınacak ve istediği ga
zeteyi okuyalhileeek ve istediği şekilde düşüne
bilecektir. Aksi hakb, orada Devlet yo'k demek
tir. Yurtta, filân gazete buraya gelmez diyen 
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kişi; özgürlükçü değil; sadece, totaliter reji
min uşağıdır.» 

Beğendiniz mi, yardış var mı"? 
HALİL KARTAL (Bursa) — Bravo... (C. 

H. P. sıralarından a'kışlar.) 
DAVUT AKSU (Kars) — Nazım, elini şak

lat sana. 
BAŞKAN — Sayın Aksu, rica edeyim efen

dim. 
GENÇLİK YE SPOR BAKANI MUSLİHİT-

TİN YILMAZ METE (Devamla) — Biraz ev
vel kıymetli arkadaşının söylediği gibi, bazaıı 
ifade tonu biraz yüksek sesle oluyor; yoksa, 
konuyu yüksek sesi? ifade etmenin gereği yok 
aslında. Ben, bir tartışma acilsin diye değil, hu
zurunuzda, hepinizin bilgisine sunmak için ifa
de ediyorum. 

Aynı gün, Topkapı Atatürk Öğrenci Yur
dunda : «Tüm Türkiye'deki insanların birbirle
riyle kardeşçe, barış içinde yaşamalarını sağla
yacağız. 

Demokratik hür düşünceyi (eyleme geçme
mek şartiyle) hak o'iaralk verec/eğiz. Ne aşırı 
sağın, ne de aşırı solun; kalba kuvvetle, fikrini 
kabul ettirmesine müsaade ötmeyeceğiz.» (O. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Kaba kuvvet kullanmaya yeltenenleri ka
nun yoluyle bu güzide topluluktan mutlaka 
uzaklaştıracağız. Geleceğin Türkiye'sini sizler 
yaşatacak, daha mutlu günlere ulaştıracaksı
nız.» 

17 Şubat 1974; Edirne'kapı Yurdunda: 
Orada biraz asabî konuşmuştum, onun için 

cümleye şöyle başlıyorum, öyle bir tarzda ifade 
ettiler ki, biz ille bir grupu karşımıza alryör
müşüz gibi... Katiyen bunu almadığımızı genç
ler öğrendiler. Siz muhterem arkadaşlarıma da 
verdiğim izahattan sonra konuyu daha iyi an
lamış olacaksınız. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Öğrenmez
ler .ki... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TiN YILMAZ METE (Devamla) — İstirham 
ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tabak, ba
lon Sayın Bakan ifade ediyorlar, siz tahrik edi
yorsunuz. 

ÖENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİIIi'T-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — «Şunu ka-
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fanıza iyice yerleştiriniz ki, herkes hürriyet 
ficinde yaşayacaktır. Baskı ile fikirlerinizi baş
kasına kabul ettiremezsiniz. Bu vatan bizimdir 
ve hepimiz bu ülkenin evlâdıyız. Ne aşırı sağı, 
ne de aşırı solu kalbul ediyoruz. Tekrar bir 12 
Mart ortamı yaratamayacağız. 

'Türkiye Cumhuriyeti ellinci yılını tamamla
dı. Allah'a şükür ki, gücümüz ve küvetimiz var
ıdır. Yolu, suyu, siilâhı yok iken, yoktan var ol
muş» binlerce yıl önce Devlet kurmuş, Devlet 
olmadıkça milletin yaş aya ma ya,c ağını bilen, id
rak eden bir ulusuz. Bu .itibarla, Anayasa dışı 
davra.mis.lara katiyen, müsamaha edilmeyecek
tir.» 

27 Şuibat 1974; Ankara Yıldırım Bayajzıt 
Yurdunda: «Bizim zamanımızda ne aşırı sağ, 
nie de aşırı sol kuvvet kazanacaktır. Devlet, da
ima onların karşısında olacaktır. Anayasa dü
zeyi içerisinde, herkes birbirine saygılı olmak 
zorundadır. Biz herkese fikir hürriyeti tanıyo
ruz. Ancak, bu kişiler kendisi gibi düşünmeyen
lere saldırırsa, o zaman onlara karşı olacağız.» 
(O. II. P. sıralarından alkışlar.) 

kantılı dönemler geçirmiş ve geçirmektedir. Son 
geçirilen dönem is'e, gerçekten talihsiz bir dev
redir. Bir tarafta bomba patlatanlar, adam ka
çıranlar ve diğer tarafta 14 ncü asır milliyetçii-
liğiy'le hareket 'edenler... 

Bugün bu bunalımlı devre .arkalarda kalmış, 
buhran atlatılmış ve durgunluğa .erişmiiş bulu
nuyoruz. 

Biz ne adam 'kaçırmakla, bomba patlatmakla 
ve ne de anlamsız bir milliyetçiliğin Türkiye'yi 
kurtaracağına inanıyoruz. Biz, Türkiye'nin Ata
türkçü, Onun ilkelerini, benimsemiş, bireyci ol
mayan, toplumun kalkınmasını hedef tutan dü
şüncellerle yükselecleğine inanıyoruz. (C. II. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). Türkiye'nin, ül
kemizin kurtuluş yolu budur. 

Hangi tarzda düşünürseniz düşününüz, he
piniz kardeşimsiniz. Eğer ideolojik kavga yapar
sak, hiçbir şekilde başarıya ulaşmamız mümkün 
değildir. 

Şunu iyi biliniz ki, Atatürk'e uzanan her el 
kırılacaktır. Ben, Atatürk 'ü sevmeyeni Türk 
saymam. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

Bakınız arkadaşlarımın sözüne geldim şim
di : 

«Dünyanın her yerlinde faşist de var, komü
nist de var. Bunu inkâr etmek mümkün değil
dir. 

Anayasamız gereğince, kişinin düşünce öz
gürlüğü vardır; bunun için de düşüncelere ka
rışmıyoruz. 

12 Mart öncesi, ülkemiz karmakarışık bir 
ortama getirilmiş ve iki grupun çatışmasından 
fayda umu'lmuştur. Biz şimdi aynı hatayı yap
mayacağız ; bunda kararlıyız. Eğer, işi yurt bas
maya kadar götürürseniz, sizlıerin insanca dü
şüncenizden şüphe ederim. Kaba kuvvetle hiç 
bir fikir kabul 'ettirilemez.» 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar söylüyor um; 
bu konuşmalarımın büyük dosyaları var. Size 
-özetlerini tarz ettim. Bu konuşmalarımı bazı yer
de gazıeteciler, bazı yerde Bakanlığımın ilgili 
im omuru not alır; bu notlar benim tarafımdan 
tashiJh edilmez, onu da arz ledeyim sizlere. Bir 
şey daha söyleyeyim, açık kalpliliğimi 'anlayı
nız diye söylüyorum; bu notu alan, temize c/ekip 
dosyasına koyan arkadaşımız, geçen dönem Ada-
'let Partisi milletvekili aday adayı idi. Yani bun-

Muıhterem arkadaşlarını, daiha var, arzu edi
yorsanız devam edeyim. (C. II. P. sıralarından 
«Devam devam» sesleri) 

HASAN GERİT (Adana) — Devam etsen 
de anlamazlar ki... 

OENÇDİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TUN YILMAZ METE (Davamla) — Benim Par
timin, benim Hükümetimin görüşüdür muhte
rem arkadaşlarıta. Burada zapta geçiyor... 

j«10 Mart 1974; Bursa Eğitim Enstitüsün
de : Geçtiğimiz talihsiz dönemde bazıları, köp
rüler uçurulursa, yabancılar öldürürüme komü
nist idare gelecek sandılar ve ülkemizin başına 
(büyü badireler açtılar. 

Şimdi diğer bir grup da, milliyetçilik maske
si altında fikirlerini zorla kabul eittirmek iste
mektedir. Bunlar Anayasa dışı davranışlardır. 
Başkalarının halk'kma, hukukuna dokunmamak 
şarfJıyle herkes hür düşünür, özgürdür. 

Her toplumda elbette farklı düşünceler ola
caktır. Onlara, düşünceleri eyleme dönüşünceyc 
kadar kimse karışmayacaktır.» 

Yanlış mı arkadaşlarım?.. Paylaştığınız fi
kirler olsa gerek.. 

«15 Mart 1974; Ege Üniversitesinde : Genç
lik, ilcinde bulunduğu koşullara göre çeşitli çal-
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lar benlim tarafımdan yazılmıyor; müşavir ar
kadaşını notu alıyor ve bunu dosyasına koyu
yor. Dosya çantamda; sorarsınız diye buraya 
da getirdim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Hâlâ Bakanlıkta 
mı o? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİIllT-
TÎN YILMAZ METE (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Aksu, yokluğunuzu iyi 
hissetmiştik, iyi'ki teşrif, ettiniz. (Gülüşmeler ve 
A. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın Bakanınız konuşuyor. Evvelâ sizin 
saygılı olmanız lâzım ve Sayın Bakanı Büyük 
MIÖCIÜS sükûnetle ve dikkatle de taklip ediyor. 
Bunu bozmaya ne hakkınız var1? 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, «faşist vardır, faşist yoktur; ki
me faşist dedim; faşist var, komünist yok» söz
lerimizin hepsini hülâsa 'ettik. Tekrar ediyorum: 
Kimse faşistlere sahip çıkmasın ve şunu da iyi 
biliniz ki, bu tip insanlar şurada bulunan par
tilerin hiç birisinin yâri değildir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesi erli). Hepimiz özgürlükçü 
demokrasiye taraftarız. 

HALlL KARAATLI (Bursa) — Aynı şeyi 
komünistler içlin de söyleyin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TÎN YILMAZ METE (Devamla) — Müsaade 
'et kardeşim, okudum; var mı bunun daha öte
si? 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 
arkadaşlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHlT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Açık açık 
okudum. Sizin birtakım arkadaşlarınızın tahri
kiyle 1'2 Mart'tan önce aşırı solcular ortalığı 
'karıştırdılar; bomba attılar, adam kaçırdılar, 
memleketi kana buladılar; cezaları çektiler. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Kimin 
tahrikiyle ? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — O günkü 
görevli bazı arkadaşlarınızın tahrikiyle. Yalan 
m i l . 

'BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaş
larım. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Biz aynı 
şeyi yapmayacağız arkadaşlarım. Hiçbir tarafı 
tutulmuyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kimin tah
rik ettiği belli. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ 'METE (Devamla) — Ne komü
nisti, ne «komandoyum» diye gidip okul basan 
birkısım insanları tutumuyoraz arkadaşlarını. 
Bunu da iyi biliniz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Ajan da mı 
kullanmayacaksınız ? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılık
lı görüşemeyiz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
Tİ'N YILMAZ METE (Devamla) — Ajan da 
kullanmayacağız üstelik. 

Şunu tekrar arz ediyorum : Bugünkü Hükü
met bunda kararlıdır ve biraz evvel okurken 
belki dikkatlinizden kaçtı; çünkü, okurken bi
raz monoton okuduğum için ben bile doğru dü
rüst anlamıyorum; belki dikkatinizden kaçtı, 
onun için tekrar söylüyorum : Övünülecek bir 
durum vardır Türkiye'de. Bu kadar tahrike, 
başka yazı yazamayacak insanların yazdığı şu 
yazılara, bütün bu tahriklere rağmen Türkiye' 
de çok az olay olmaktadır. En demokratik ül
kede olan, en rahat ülkede olan olaylardan faz
la değildir arkadaşlarım Türkiye'de olanlar. 

Şu üç ayı aşkın bir zamandan beri Türk 
gençliği, Hükümetin hiçbir tarafı tutmadığını 
kesin olarak öğrenmiştir. Siz de itimat ediniz; 
hiçbir tarafı tutmamaktayız ve açık açık bunu 
beyan etmekteyiz. 

Muhtıeıicm arkadaşlarım, birkaç gün evvel 
İstanbul'da, bazı idarî zaruretlerle dört tane 
yurtta silâh araması yapıldı. «Silâh var» dendi
ği halde silâh çıkmadı arkadaşlarım; gazeteler
de okudunuz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İllâ top mu 
çıkması lâzım?.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Özçelik. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHÎT-

TİN YILMAZ METE (Devamla) — Türk gen
ci artık birbirini öldürerek veya yaralayarak 
bu memleketin kurtulmaya cağına inanmıştır ve 
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bu yoldadır; bütün bu tahrikler boşunadır. Bu
nu arz. etmeye çalışıyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkiişlar). 

Türk gençliği her dönemde olduğu gibi, yi
ne bütün tutum ve davranışları, fikrî ve ahlâkî 
seviyesiyle, olumsuz ve yıkıcı hareketlerle sürük-
lenemeyeceğmi ve yönetltilemeyeceğini -ortaya 
koymuştur. Bu, 'gerçekten ümit verici, sievindi-
rici ve igüven verici bir husustur. Türk genci, 
kendisine lâyık, milletine, ülkesine bağlı ve ya
raşır tutum ve davranışlar içinde bulunduğunu 
ispat •etmiştir. 

iSayın milletvekilleri, şimdi sizlere Bakanlı
ğımızın bazı 'çalışmalarıyla, ülke olarak gerçek 
ıdur'UniiUmuzun daha iyi değerlendirilmesine ya
rayacak bilgileri sunmak istiyorum. 

Kuruluş ve Görev Kanunu tasarısı projesi : 
Kuıuıluşıundan bu yana Bakanlığın kuruluş ve 
ıgöreıv kanunu çıkarılamamıştır, Bu itibarla, Ba
kanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tara
fından sürdürülmekte olan Kuruluş ve Görev 
Kanunu tasarısı projesi çalışmaları en kısa za
manda sonuçlandırılarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulacaktır. 

'Beden Teıibiycsi Genel Müdürlüğü ile fede
rasyonlarımızın yeni yapı ve işleyişe kavuştu
rulmaları da bu çerçeve içinde ele almmakta-
klır. 

iBu çalışma ve haJzırhklarda, bugüne kadar-
.'ki tüm çalışmalardan, tekliflerden, sayın Par
la menıto üyelerimizin görüşlerinden azamî şe
kilde yararlanılmaktadır. Burada yapılan eleş
tiriler ise, aynı şekilde değerlendirilecektir. 

'Gençlik ve Spor Akademileri Kanun tasarl
ısı Projesi : Gençlik ve spor hizmetlerini gör
mek üzere, yeterli teknik ve yönetici elemana 
ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu maksatla "ba
zı rLana.il tasan, görüşlerinin alınması için ba
kanlıklara, Yükseköğretim Kurumuna ve ilgili 
ki ırukışlara gönderilmlşti r. 

Yükseköğretim. Kredi ve Yurtlar Kanunu de
ğişiklik tasarısı projesi : 351 sayılı Kanunun 
uygulanmasında görülen .aksaklıkları gidermek; 
icramın, gençliğe daha iyi hizmet götürebilme
sini sağlamak amacıyle hazırladı ği'muz değişik
lik tasarısı çok kısa zamanda Türkiye Büyük 
Milleıt Meclisine sunulacaktır. 

Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı pro-
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1 jesi: Halen yürürlükte bulunan Dernekler Kanu
nu gereğince, amatör gençlik ve spor kulüpleri
ne teşvik edici ve destekleyici herhangi bir aynî 
ve nakdî yardım yapılamamaktadır. Bakanlığı
mızca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuş olan ve komisyonlardan da geçen 
tasarımızın kabulü halinde, amatör spor faali
yetlerine yardım yapılmasına İmkân veren sis
temin işletilmesi mümkün olacaktır. 

Diğer düzenleme ve geliştirme çalışmaları : 
Bakanlık ve bağlı kuruluşların çalışmalarında 
etkinliği ve verimliliği sağlayıcı, sayısı 33'ü 

I bulan çeşitli idarî, malî hukukî ve fonksiyonel 
konulara ilişkin tüzük, yönetmelik, proje- ve ka
rar gibi mevzuatla ilgili idarî metinlerin yarısı
na yakın kısmı uygulamaya konabilecek safha
ya getirilmiştir. Bunlar içinde özellikle büyük 
önem taşıyan, gençlik ve anaplanı olan mas-
ter projesinin süratle tamamlanmasına çalışıla
caktır. 

I Değerli arkadaşlarım, biraz da spor alanında 
gerçek durumumuzun bilinmesi ve değerlendir
meler yapılabilmesi için bazı ülkelerden bilgiler 
vermek istiyorum. 

1972 Sayımına göre 55 milyon civarında nüfu
sa sahip olan İtalya'da 11 bin beden eğitimi öğ
retmeni, 70 bin antrenör, monitör, lider gibi per
sonelle birlikte, yüzbin görevli bulunmaktadır. 

1972 Sayımına göre nüfusu 8 143 000 olan 
İsveç'te, 120'si yüksek okul ve üniversitelerde 
profesör ve incelemeci olmak üzere 4 000 beden 
eğitimi öğretmeni; bunların dışında, antrenör ve 
monitör olarak maaşlı görevli 40 000 ve ayrıca 
fahrî 250 bin hizmet 3'apaıı teknik eleman var
dır. Federasyonlara kayıtla sporcu sayısı 2,5 mil
yondur. 8 milyon nüfuslu bir memlekette lisanslı 
sporcu 2,5 milyondur. Lisanssız spor yapanlarla 
ıbirliikte bu sayı 4,5 milyona yülkselimefütedir. Bu 
rakamlar ise, İsveç'te halkın '% 57 sinin spor 
yaptığını ve bu imkanlara kavuştuğunu göster
mektedir. 

Bir kaç misal vererek bizdeki duruma döne
ceğim efendim. 

1972 Sayınıma göre nüfusu 8 842 000 olan 
Yunanistan'da, 100'ü yüksek okul ve üniversite
lerde görevli 2 bin beden eğitimi öğretmeni ile 
ayrıca 20 bin görevli vardır. Öğretmenler, ders 

} saati dışında öğrencinin ve gençlerin boş zarnan-
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larını sporla değerlendirmek için paralı fazla 
mesai ile görev yapabilmektedirler. 

Nüfusu yaklaşık olarak 80 milyon olan Fe
deral Almanya'da 3.7 bin beden eğitim öğretme
ni, antrenör ve monitör vardır. Bu rakam, lider 
ve diğer görevlilerle birlikte 117 bini bulmakta
dır. Dikkat çekici -olduğu için birkaç misal daha 
vermek istiyorum, özür dilerim. 

1972 Sayımına göre nüfusu 4 906 000 olan Da
nimarka'da 2 800 beden eğitim öğretmeni, 60 bin 
spor görevlisi bulunmaktadır. Bu ülkenin bir yıl
da spor faaliyetlerine ayırdığı para 350 milyonu 
fahrî, gönüllü kuruluşlardan olmak üzere, 700 
milyon krondur. 

1974 yılı sayımına göre nüfusu 6 202 000 olan 
İçviçre'de 20 bin beden eğitimli öğretmeni, ant
renör, monitör ve diğer spor görevlisi vardır. 

1972 yılı sayımına göre nüfusu 7 470 000 olan 
Avusturya'da 12 beden eğitim öğretmeni, moni
tör, teknik spor elemanı vardır; antrenörlerin 
çoğu kayak antrenörüdür. 

1972 sayımına göre nüfusu 379 bin olan Lük-
semburg'da 64 bede'n eğitim öğretmeni ile 600 
monitör ve antrenör vardır. 

Yaklaşık olarak 40 milyon nüfusa sahip olan 
yurdumuzda ise, okul mezunu antrenör ve 
monitör yoktur. 39 yılda yetiştirlebilen 1 400 
den eğitimi öğretmeninden ise, 1 076 sı görev 
yapmaktadır. Merkez ve taşrada görevli en 
yüksek yöneticisinden odacısına kadar, 470 
adet, kurs mezunu monitör ile birlikte 5 60O ci
varında görevli bulunmaktadır. 

'Değerli arkadaşlarımı, ayrıca Batı Alman
ya'da lisanslı sporcuların nüfusa oranının 
% 12 olmasına karşılık, biz de % 00 2,6 dır. Yine, 
Batı Almanya'da futbol millî takımının 
2 800 000 , jimnastik millî takımının 2 250 000, 
atletizm millî takımının 640 bin, yüzme millî 
takımının 440 bin ve (Sizler için çok enteresan 
bir branş söyleyeceğim) (güreş millî takımı
nın, 67 bin sporcu arasından seçilmekte oldu
ğunu bilgilerinize arz etmek isterim. Yine bu 
ülkede, 1961 - 1971 yılları arasında Altın Plan 
uygu] amasıyle spor eğitim faaliyetlerine ayır
dıkları para dışında; 20 bin, çocuk oyun bah
çesi; 9 bin, halkla okul oyun salonu; 10 bin 
jimnastik salonu; 1 400 kapalı havuz ve 900 
açık havuz yapıldığını, bunlar için 10 yılda 

— 425 

10 345 00O 000 Alman markı tahsis edildiğini 
de hatırlatmayı yararlı görüyorum. 

ıBizde hiç kapalı yüzme havuzu yoktur, bü
tün Türkiye'de (özeller dahil olmak üzere) H 
tane açık yüzme havuzu vardır. Orada, 1 400 
kapalı havuz, 900 açık havuz vardır; bu 10 yıl
da yapılan; ondan evvelkileri saymıyorum.. 
Beden Terbiyesinin yaptıklan da bu rakamın 
dışındadır. «Altın Plan» diye adlandırılan uy
gulama sayesinde bunları yaptılar. 

Şüphesiz, her ülke kendi ekonomik gücü ve 
olanakları oranında sorunlarını çözmektedir ve 
çözülecektir. Bu rakamlar ve gerçekler karşı
sında komplekse kapılmamak gerekir. Önemli 
olan, millî gelir ve kamu harcamaları içinde 
yurdumuzda ayrılan pay oranını, diğer sektör
lerle uyumlu olarak her yıl artırılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kişilerin dengeli bir 
beden ve ruh sağlığı kazanmaları ve kişilikleri
ni geliştirmelerinde gençliğin enerjisinin yapıcı 
vo yaratıcı alanlara kanalize edilmesinde beden 
eğitimi ve sporun en önemli ve etkili araçlardan 
biri olduğunda hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur. 
Bakanlık olarak aynı inanç ve görüş içinde, 
sporun öncelikle okullara ve halka yaygınlaştı
rılması ve benimsetilmesi, spor politikamızın 
temel ilkesidir. Bu konuda gerekli tedbirlerin 
alımmasına ve uygunlanılmasma çalışılmakta
dır. 

Bakanlığımıza bağlı Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, amatör sporun yönetimiyle gö
revli bir kuruluş olmasına rağmen, profesyo
nel futbol fallyetleri de bu kuruluşun sorumlu
luğunda yürütülmektedir. Bakanlığımızca, pro
fesyonel futbolun, amatör sporu yöneten kuru
luş dışında örgütlendirilmesi ilkesi benimsen
mektedir. Amatör sporun kitleye yaygınlaştı
rılması için hacanaıı çabalarla alman sonuçlar 
bugün yeterli değildir. Sporda başarı elde eden 
ülkelerde sporcu kaynağını büyük ölçüde, her 
derecedeki okullar meydana getirmektedir. Her 
geçen yıl artan miktarlarda bakanlığımızca okul
lara sağlanan beden eğitimi spor araçları ve 15 
dalda düzenlenen spor karşılaşmaları sayesinde, 
okul sporunda olumlu ve sevindirici gelişmeler ol
maktadır. Bu yıl (şimdiki rakamlara göre) okul-
i.çi spor faaliyetleri yarışmalarına 1 219 000 öğ
rencinin katılması sağlanmıştır. 
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spor yapılabilmesi için, iyi yetişmiş elamanlara, 
yeterli spor araçlarına, saha ve tesislere, düzenli 
çalışan örgütlere ve bunların sağlanabilmesi için 
de büyük malî kaynağa ihtiyaç vardır. 

Bakanlığımızca yapılan bir inceleme ve değer
lendirmeye göre, ülkemizde çeşitli kurum ve ku
ruluşların elinde bulunan spor saha ve tesisleri
nin hizmet verimliliğinin yaklaşık olarak % 17 
olduğu hesaplanmıştır. Bu, mevcut tüm saha ve 
tesislerimizden % 83 oranında yararlanılamadı
ğının ifadesidir. Bu çok açık, önemli ve acı ger
çek karşısında,'% 83 lük atıl kapasitenin harekete 
geçirilebilmesi büyük önem ve öncelik taşımakta
dır. Ancak bu sorun, beraberinde, gerekli işletme 
personeli, teknik personel ve kadroları, spor 
araçları ve işletme giderlerinin finansmanı gibi 
temel sorunları da getirmektedir. Bütün bu so
runlar, bugünkü koşullar içinde hızla çözümlen
mesi zorunlu konularımızdır. 

Sayın üyeler, ata sporumuzdan olan güreş, 
binicilik ve atıcılık gibi spor dallarına önem ve
rilecektir. Güreşte eski günlere ulaşma yolunda 
sistemli ve bilinçli bir çalışmaya girilmiştir. Bu
nunla beraber, 3 ay sonra İstanbul'da yapılacak 
Dünya Güreş Şampiyonasında büyük zaferler el
de etmenin de mümkün olmayacağını samimî ola
rak ifade etmek isterim. 

Ancak, güreşçilerimizin, ellerinden geleni ya
pacaklarından da eminim. Gelecek yılki şampi
yonalarda, çalışmalarımızın bizi eski parlak dö
nemlere götüreceği kanısındayım. 

Beslenme ve boş zamanları değerlendirme ko
nularına ağırlık verilmek suretiyle 1974'te top
lam olarak 32 500 gencin, çeşitli kamp çalışma
larına katılmaları sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yine bir çı
kış yapmak ihtiyacını hissediyorum. Kendimde 
çok muhterem milletvekillerine, şu bilgiyi vermek 
zoruııluğunu hissediyorum: Arkadaşlarımdan 
aldığım bilgiye göre geçen yıl 11 500 ilâ 12 000 
civarında izci ve gence (yani izci dediğim, yavru

kurt lar dahil) üniversite gençlerine, liseli tale
belere kamp yaptırabilmiş idik. Bu sene bunu 
32 000'e çıkarabilmeyi planladık. Bunun yüksek 
bir rakam olduğunu zannetmeyisiniz diye, yazılı 
metin dışına çıkarak, size bir rakam vereceğim: 
Fransa'da, kampa götürülen, 14 milyon gençtir. 
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Ben sizin huzurunuzda, herhalde «32 000'e çıkar
dım» diye övünemeyeceğim. Gelecek sene 150 000'e 
çıkarsam, bununla da övünemeyeceğim. Sorun
larımızın çok basit olmadığını sizlere arz etmek 
için bu rakamları verdim. Bu yıl Yüksek Öğre
nim ve Kredi Yurtlar Kurumuna öğrenim kre-
disi için başvuran 16 875 öğrenciden, muhtaç ve 
başarılı olanların hepsine kredi verilmesi karar
laştırılmıştır. Bu konudaki diğer bir amacımız, 
aylık kredi miktarının artırılmasıdır. Bunun da 
sağlanabileceği inancındayım. 

Kıymetli arkadaşlarım, 350 liranın yetmeye
ceğini sözcü arkadaşlarımdan bir kısmı ifade et
tiler. Elbette yetmiyecektir. Şu günlerde bir öğ
renciye değil; yani, kitap alacak, üstüne başına 
elbise yaptıracak yahut biraz daha değişik bir el
bise yaptıracak, kravat alacak bir öğrenciye de
ğil; nihayet üzerindeki elbise ile senesini geçire
cek, kıt kanaat karnım doyuracak bir işçiye da
hi, asgarî günlük yevmiye olarak 40 lira düşü
nülürken, bir öğrencinin günde 13 lira ile yat
ması, yemesi ve hatta elbisesini yaptırmasının 
mümkün olmadığını takdir edersiniz. Bunda hiç 
ayrı bir görüşümüz yok; ama memleketimizin 
olanakları, bu rakamı olsa olsa 500 liraya çıka
rabilecek, 500 liraya çıkarabilmek için, yarın 
veya öbür gün kabul edeceğiniz Maliye bütçesin
de 38,5 milyon liralık bir aktarma veya ödenek 
vermeniz gerekiyor. Vermediğiniz takdirde 350 
lira olarak kalacaktır. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — 
500 lira da yetmez. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Biraz ev
vel arz ettim; asgarî 950 lira olması lâzım, bu
gün için, bugün bir çocuğun 100 liralık bir yurt
ta yatabilmesi geçinebilmesi için 950 lira olması 
lâzım. 

Hani sizi üzmek istemem; laıma bir misâl ve
receğimi: 350 lira verdiğimiz hu gençlerden bi
risi, istanbul'da Atatürk Yurdunda «Elfendmı, 
100 'lirasını da anama gönderiyorum; nasıl ge-
çin'ey'im ?» de'dL 

İhtiyar anasının hiçbir geliri yok; geçimin
den aciz, «ıl'GO lirasını da 'oma gönderiyorum; 
250 lira ile nasıl geçineyim?»1 dedi. 

Yani şunu demek istiyorum, biz anasına baJk-
mak zorunluğun da değiliz; ama bugün Türki
ye'de okumada fırsat eşitliğini sağiıayaîbilmıiş 
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•durumda değiliz arkadaşlarım'. Anayasa ilkeleri
nin yerine getirilebilmesi için, evvelâ, okumada 
fırsat eşitliğini sağlayalım. Parası olan okuyor 
ancak. 350 lira ile geçirıemediğine göre; demıck-
iki, anası babası kendisine para göhderebilcn 
okuyor. Halbuki, mutlaka zengin olanlar kabili
yetli, mutlaka zengin olanlar 'bu memleketi ida
re edecek diye bir düşünceye sahip değiliz. Fa
kir olan da okuyabilsin, ona da devlet bu ola
nakları sağlayabilsin. 

ümi t ederim ki, muhterem Meclis gelecek 
yıl hükümetin getireceği bütçede bu hususta da
ha çok para ayıracaktır ve sayın Meclis de bu 
rakamları kajbul edecek; gençleri, hiç olmazsa, 
zorla dahi olsa geçinebilir bir hale getirecek
tir. 

Halen Kurumun yönetiminde, 22 648 öğren
cinin 'barınabileceği 29 yurt bulunmaktadır. 1)974 
yılında İsparta ve Adananda birer kız öğrenci 
yurdu açılması planlanmıştır. Zorunlu olan hal
lerde kira ve satınalma yolluyla yeni yurtlar da 
açılacaktır. Şunu arz edeyim efendim : Yeni 
binalar dışında, kira ile de yer tutup, mutlaka 
yurt ihtiyacını karşılama durumundayız. 

ıKredi sorunumuz var; kredi yetersizliğimiz 
var; ama yatak, yahut sorunumuz pek yok. 
Yurtlarımızın, huzur ve güven içinde yaşanıla
cak ve çalışılacak birer eğitim yuvası haline 
gelmelerinin gerektirdiği her türlü tedbirler alı
nacaktır. 

Sayın Başkan, saygı değer üyeler; açıklama
larıma burada son verirken, görüş, teklif, te
menni ve eleştinllerinizden tam anlaımı ile ya
rarlanacağımızı belirtir; bütçemizin Türk genç
liğine ve Türk sporuna en uygun ve isabetli se
kilide kullanılmasına azamî titizliğin göısteni-
Heceğini arz eder, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (Alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Ayrılmayın lütfen, sualler var, onları size tak
dim edeceğim. 

Sorul arı okut uy o runı. 
Bolu Milletvekilli Sayım Müfit Bayraktar'ın 

sorusu : 
!«1. Sporun okullara yerleşmesi ve öğrenci

lere dönük sportif faaliyetlerin yapılabilmesi 
için ayrulmış olan para yeterli midir!», 

Buyurun sayın Bakan. 

'GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSIİHİT-
'TİN YILMAZ METE ('Devamla) — Bugünkü 
kadromuza ve planımıza göre yeterlidir. Aslın
da, Bakanlığımızın kadro olarak takviye edil
mesi ve daha geniş bir planla önümüzdeki yıla 
giıimesi lâzımdır; bu sene için yeterlidir. 

BAŞKAN — «Soru 2 : Sporun girdiği okul
larda derece alan ve istikbal vadeden sporcu 
öğrencilerin adedi nedir?». 

Bu soruya yazılı olanak ta cevap verebilirsi
niz sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİTIÎT-
TÎN YILMAZ METE (Devamla) — Bunun için 
şunu arz edeyim: Son defa Ankara'da yapılan 
okullararası spor yarışmalarımda Türkiye rekor
ları da kırıldı. Meselâ, bir yüksek atlamada 
'.büyüklerin kırdığı rekoru bir genç çocuk kır
dı ; 3 tane Türkiye rekoru kırıldı; doğrudan 
doğruya çocukların, gençlerin yaptıkları müsa
bakalarda, büyüklerin de rekoru kırıldı, iyi so
nuçlar alınmaktadır. Biraz evvel de arz ettim: 
Okuliçi müsa'bakalara bu sene 1 250 000 öğren
ci katılmıştır. 

BAŞKAN — «Soru 3 : Spor tesisi yapılacak: 
Ibeldenin mazisindeki sportif faaliyetleri ve 
spor .alanındaki üstün başarısı, sizce bir ölçü 
unsuru mudur?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİIIİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Birçok öl
çüler arasında bu da nazarı dikkate alınmakta
dır. 

BAŞKAN — «Soru 4: Hakettiği tesisi bu
güne kadar alamamış olan beldelerin talepleri 
dikkate alınmakta mıdır? Yoksa, plan ilkeleri
nin seyrine mi tâbi kılınması öngörülmektedir?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLÎHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Şöyle bi
raz genişçe izahat arz edeyim efendim: Bizden 
önceki arkadaşlarımızın hazırladıkları bütçe ve 
plan Devlet Planlamaya gittiği zaman, bu yıl 
istimlâk için konulan paralar çıkarılmış ve ona 
görö plan yapılmış. Bu nedenle, bazı yerlerde, 
5 Yıllık Planda öngörülen spor teslisleri bu sene 
plana alınamamış, bütçeye de ödeneği konula
mamış durumdadır. Arkadaşımın kasdı belki 
de budur. 

Önümüzdeki yıllar bu planın uygulanması 
için bir gayret sarf edilecektir. Tesislerin ya
pılmasında objektif kıstaslar getirilmeye çalı-
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şılaoaktır. Mutlaka objektif kıstaslar getirile
cektir, denemez. Çünkü, kıymetli arkadaşımı
zın sorusunda da belirttiği gibi, bir, sporun ma
zisi vardır; bir yerdo nüfus mühimdir; bir yer
de havanın yağışı etki yapar. Ama, bundan 
sonraki uygulamada (bizler gelip geçiciyiz) 
teşkilâtımız daha objektif davranacak bazı kri
terlere sahip olacaktır, buna çalışacağız. 

BAŞKAN — «Soru 5: Tesis isteyen belge
ler nereye ve ne şartlarda müracaat ederlerse 
hakettikleri tesislere ivedilikle kavuşabilirler?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİIIİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Her ilimiz
de valiler, bizim Beden Terbiyesi Teşkilâtımızın 
bölge başkanıdır; ayrıca, her ilimizde bir bölge 
müdürümüz vardır. Bunlar gerekli tekliflerini 
yaparlar. Teşkilâtımız da mahallinde inceleme
ler yaparak, o ımevcut kıstaslara veya bundan 
sonra vazedeceğimiz, koyacağımız kıstaslara gö
re değerlendirmeler yapılır, plana alınır. 

. BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Os
man Ceran'm sorusu : 

«Türkiye'mizde spor tesislerinin kuruluşun
da öncelik usulü hangi esasa göre yapılmakta
dı r ! Eğer nüfus kesafetinin yoğunlaştığı yer 
esas almıyorsa, 5 - 10 bin nüfuslu illere stad
yum yapıldığı halde, sinesinde yüzbinleriıı üze
rinde insan barındıran, il olamamış birçok ilçe
ler hâlâ sıraya dahi girememiştir. Özellikle, si
nesinde 130 bin nüfusu barındıran Kırıkkale'de 
gençler spordan faydalanamamaktadırlar ve te
sis yokluğu yüzünden kahve köşelenme rağbet 
etmek zorunda kalmaktadırlar. Türkiye'nin nü
fus kesafeti bakımından 14 neü şehri olan ve 
60 dönüm arsası hazır bulunan Kırıkkale'ye 
spor tesisleri bu yıl yapılmaya başlayacak mı
dır?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Sayın ar
kadaşımın sorusunun bir kısmına daha önce ce
vap arz etmiştim, yahut arz ettiğim cevapta 
var. 

Kırıkkale konusunda haklıdırlar. Şunu arz 
edeyim ki, Kırıkkale ve benzeri bazı yerlere 
spor tesisinin yapılamayışının nedeni, arsa ko
nusudur. Arsa işi Kırıkkale'de halledilemecliği 
için yapılmamıştı. Bu sene oldu, halledildi! ve 
programa alıyoruz efendim. Evet, yapılacağını 
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ben burada ifade edeyim. Bu sene halledildi, 
daha evvel arsa yüzünden yapılamamıştı. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Yasin 
Bozkurt'un sorusu : 

«Kars'da köylerden gelip, aynı ilin orta de
receli okullarında okumakta olan öğrenciler, ki
raladıkları evlerde çetin kış şartlarında çoğu 
hastalanarak öğrenimlerini yarıda bırakmakta; 
bir kısmı ise barınma imkânsızlıkları yüzünden 
başarılı olamamaktadırlar. Bu itibarla, Bakan
lık Kars'ta iklim özelliklerini de nazara alarak 
ne gibi tedbirler düşünmektedir?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Efendim, 
'b:i<z yülkrseköğr'eniim •gençliğimin yurt sorununu 
çüsümüoİLnldkle ^yükümlüyüz. Lise ve dengi dkuıl-
ılarm yuııt sorununu çözıüimllıeımie onamaildlian'nidan 
ydksr.ınuz. Bu, biraz da a,ğır oilur, yapmamız 
'iımlkânı yiok. Alyınıı zamarida, MİÜllî Eğiıü'm BıJkan-
Ilığnınn ll| sa'hasn. ilcine girmiş oluruz. 

Bu nedenle, muhterem aiıkafdalşıımı'n Ibu scıru-
isunıa mıüöpdı eeıviaıp vercı:neye:e:e'ğTı:m 

(BAŞKAN — B a l t a i r MüMetvtlkilîi Sayın 
!Oi)iıa|t Biîig'eihJcin'irı soruim: 

ı«Bu seme 'birçok 'hcliigeı'.erkı değei'İİ kuılüp-
denim'in fuiıîbol ıta!knm!l;aıtı küme d.'üij'm;e!k duru-
tmunda kalmıştım 13u 'mayanda BarJlııımaıspıor 
Kuilübiü de aynı ısııkınitı iiçirucTeiclir. 

iCumlıuıvyJJİ.n 50 nci'ı yılı ncd'eriiylb çıkarı
lan G'diııeıl Af Kamumu da dikkate alıınaıraik, bu 
scTJjiye mıah'sUs •cımalk üzere, küme dlüişımıe iırji'e-
mıimin duıiduruftma'sı.nı düşünüyor mnlmnmz ?:» 

OENÇLÎK VE SPOR BAKANI MLBLfflT-
TÎN YILMAZ METE (Deivıaimı'a) — Hayır.. 

[BAŞKAN — Kayseri MB&İJvfcIkili Sıayın 
Mjelhlmot Altmi'şy'cıdijoğiu'nun ıtorusu: 

«Taiıas Ame; likan Kulleji hCnaftımııın, Ynkl^lk 
Dağcı! !:•; ve Kayaikçılık Okulu olaralk tcüribaita 
aç^aıcağrııı öğrenmiş hı-Aınuıyioruz. 

Bu -doğıu muilur? Dljğru '<\ıe, bu oikuil ne za
man tciirlrJ'ja ba'şf ayacaikfhr ?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUlSLİHİT-
TİÎN YILMAZ METE (Devamla) — Bu somya, 
layriıutıiı b'iii'giyi şu anıda vercırnlayeecğ'İİLîi. Yal'-
mz, Ta:!a;s'ta devraldığınız oku1] binalımdan 
iiatüf alile 'ciliıÜik, oraiia geç-anı mevfeijarde 'kr.ırıp da 
lyaptıik. önümüilddki »ene >de buıldan y'ine ikllli-
faıde cd'ilk'öclklt'ir. Ama, okul haİMnie getîMIip gc-
'tîriilmoyecieiği halk'kınıda şilnıidi bilijgi veremeye-



M. Mecîdsî B : 88 

ceğiııı. Bunu bil âhara yazıilı cfai'aik arz edece
ğim. efendim. 

BAŞKAN — Peki. Yazılı olarak cfevap ve-
ri!:!ec.cM!m 

Saımısun MDiytveikili Sayını İrfan Yardadan' 
m soruları: 

«1. Samlsun Stadyumu inşaatı 1İ9İ74 yılı içim
de bitirilip, 'hizınti'cû'e gıire!b'Jl;aeek ım,üdiir?>» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUİSLİİTİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Eveit. 

BAŞKAN — Soru 2. ıSalmısun İlimde su spor
larını teşviik edici hidbir faaOycit yolktur. Sahil 
şühni olan Sa,mısun'da ısu sporlarını iıhya ddereik, 
su sporları vasıtaları ne zaman teım'in edile
cektir?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MIISLİIIİT-
TÎN YILMAZ METE (Revamla) — Bu sene 
derhal başlayacağız. 

BAŞKAN — BJ.u Milletvekili Müfit Bay 
rdk)iar':ın kir grup sorusu daha var, oikuyo'-
rum: 

•«'Sbru 1: Kayıtlı sporcu adediydi e; spoırunı, 
ımult'âk başarıdır prensibi her ııe kadar önig-ö-
tfül'mıeikte ise, de, nüfusu çok olan Kızıl Çinide 
,sporda)k:i başarı ve kayıtlı sporcu adedi ne ka
dardır i», 

Rica öder'im efendim, bunu sual olarak ka
bul etmiyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bilgi için 
sonduk Sayın Başkan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLÎIIİT-
TÎN YILMAZ METE (Davalınla) — Cevap ye
rciyim, bilgi oilarialk arkaldaşlarDm aydınOa.nımış 
kurlar . 

Efcıiııdim, Kızıl Çin sporda içline dönük 'bir 
üllke Jdü, ilik defa bu senıe olarak dışa açılıyor; 
haşarı cTerecerairiin ne olacağının bu sebeple bi-
Hnmiesine imkân yok. Bu sene beyne!: mil el fe-
dtarasy onlara giriyorlar ve dış .müsabakalar yap
mak için faaliyete girişliler. Bize de, «Bazı mü
sabakalar yapalım» diye te'k'lfleri var. Ben 
!blr sporcu olarak, bu bilgiyi arkadaşlarııma arz 
edebiliHkn. 

BAŞKAN — «Soru 2: -Malî sıkıntılar için
de bulunan spor kulüplerinin vergi harçları 
hakkında bir imkânı sağlayacak bir icraatınız 
var mıdır ?.» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MLİSLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Bu konu 
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halledildi efendim. Yani, buıtkin -sonra yapa-
cağıım bir şey yolk. 

BAŞKAN — «Soru 3 : Büililmssa 2 nci ve 
3 rcü llğ takımları, 1 OCO ilâ 1 500 Km. mesa
felere giderek mjüsaîbaka yapmak aorunlda kal-
•mıakladır. Bu talkımların 5 - 6 bölgeye ayıııla-
ralk, şamp'ly'on oknafarı ve bölgeler araisıında 
şaunpiycınlrlk ımüsalbakalarınm yapılllmaisı husu
su aı'a^tıolacak mıdır?:» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUBLİHtT-
TİN YILMIAZ METE (Devalmla) — Evelfe. 

BAŞKAN — «4. Bakanlığın 'bütçesinden! 
'böijgtelere yapılan yaıidını miktarı ne kadaridır?!» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUİSLİİTİT-
TÎ'N YILMAZ METE (Devamila) — Bumu yazılı 
'dlarak cevaplayayım efendim. 

BAŞKAN — «5. Bak anığımızda ne nıilk-
taır eleman çalışmaktadır ?.» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MÖ3LİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — Bunu da 
yazalı olarak cevaplayayım, efrjıiıd'ı.n. 

BAŞKAN — «6, B'clgele'dcltlki eleman ve 
sporcu adetleri ne kadardır*» 

OEN-ÇLtK VE SPOR BAKANI MUSLİIIİT-
TİN YIIiMAZ MjETE (Devamla) — Bu soruya 
da yazıilı olarak cevaplayacağım, efenjcBm. 

İBAiŞKAN — «7. Büyük kufüplier maç ha
sılatlarından büyük çapta yararlanmaklaidır. 
iAyna haşarıyı gösıtcr.en. küçük vilâyetlerin ta
lkımları ise ibu eşi\L

u haktan yarar lanamıalmak'ta. 
dır. 

Örneğin; İstanbul'da maç yapanı, hasutla ga-
tliip gielien bir takımı tek t i r kuruş ai-İmadan dön-
Incklcidir. Milyonlarca lira sarfı ile yapılan 
ritadların küçük 'bir azınlığ-ın âtiisi içlin yapıl
dığı a ulaşılmaktadır. 

Eşitlik prensibini nasıl tesis .edecek ve kü
çük kulüplerin taşra takımlarının hakkını na
sıl tû!;:üm edeceksiniz?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ML1SLİHİT-
TİN YILMAZ METE (Devamla) — İ'&iîİ ku-
ırum ve kuruluşlar, bu konuda dWa'mÖı olarak 
çakıjmaki'.adırlar, yine çalışacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Parlar'ın soru
sunu okuyorum. 

ı«Yurt kalkınmasında ü'kede ilginç htir şuur 
teessüs eltmüşllir. Kaikmjnıa çaıbalariımiz, seçilen 
hedefler, gençlerimize açık seçik anlaltılıma-
ımış ve onların yaran için kendilerinle yetei'kii-
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©e g'ii'Ybîiee vxifauemj}iiilr. Yani, genîçjjiik güç/-
lü Ve mutlu bir Tüfk'jye'ri'in yaratıMnıası çaba
larında kendi yeıimi göremelmiş ve ke-ıi'Cİ'iısiaıe ve-
r.T:ci2'e!k sorumflulükları anlayamamış ve Dev-
üeit'in 'bu amaçla yapıtı ğı; hlziiııeticri ye)terısi'|z gör-
imöye dbvam efnıllştir. Bu dunum onları bioşluîk-
ta bırakimış, ü!m::Üs)Jz yapma'şltır. 

.Omlan bu durumldan kurtarmaPK ve üıruJt sa-
Gn.ifbl kihmak için sporla meşgul .e'tiimeıfn 'kâfi 
gc^meyeceğ'inıe inanıyor muşumuz?. 

Bülkülmıelt olanalk, bu üllkeniln 'en güçlü kay
nağı gençliği yurlt kaLknmmiasında da n(C en bü-
yüik Ib'ir ümilt oldulklarını keıJJJJeıOne venelbl-
tmdk içıim nle yapimayı düşünüyorsunuz ?i» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUSLliIIÎT-
TİN YILMAZ KETE (Devamla) — Benlilm ko-
muşmalaı*ımda az çok bu vandı, bir kere daha 
öz'dtle aırz edelyıim. 

IMulLlaika güvencemiz, hepirniizin güvene cisiiı 
Türk gençriğildir. Yarını ondana bi'naiklaıcıağuz vie 
oiKil'ar bu mldmllielkietil y'öndteıedl sır. üdklkaiten, 
öyüe dönermilei'im'iz olmuştur ki, geımçler'imıiz bi
raz amaıçlsız kalmışitnr. Bunda -elkıoii:lJim)ilk kosul-
ilarm oHuğu, kadar, Türk ısî'ıyaıset aıdamliaınnın, 
ıs'jfyıasî laldcdleırinin de raileri olmuştur. 

iÜmiit ederim 'ki, Türk0ye^de gençl'iik »tahrife 
'ederek, «Sem faşistisin, sen komünistisin!» diye
rek veya bir hülkümet mensubunun; «Bu tip 
Anayalsa dışı harekelilerime mıüısaacl'e etmeyece
ğiz» dem>elsdi nıelden'i dille onu tenlk'ilt edertefe, genıç-
iHlığln hislsiyaıtınla, oyuna hlütlap eıttoeyeiljm de; 
onCaırı daha olumlu yönlde çalınmaya, bhlbiir-
leı^nii slevmeye, kardeşçe bi'ır hava içıer'feıiınde 
g,e'][i.lşımelıeninle hep btaralber yandım, edeılim. Yal
nız Miöcl'ais değüi; bütün Tüılk balsını, bütün. mil-
lo't'i olanak genci1 eıömizi bu yola sevk edelikn. 

Biz Hükümet olarak ve bu Ilüküme't'te ko1-
nunun Balkana oSiaraSk beın, üzerimle düş/em va;zi-
.fciyi yapacağıtm. Mutlaka bütlçlamfein onamağı 
.'oranında, eğitimcimizin sayısı oranında, gemç-
|]ta:IJu boş zamaullaırmı iyi bir şelkifllde değerlem-
idirmcıyıs ç ahşaca ğı m, Sizin. itliimıadınız devam 
'dt'J'ıği :müdldi3it'e'ö ve görevi istleyerefe ve biile-
rdk yapaeağıim; ama tekrar ediyorum, 'temlen-
rijm, başta balsın olmak üzerle hep beraber in
şallah, gençleri daha olumlu, daha yapıcı bir 
İEfj'Ik'âım'eli/e seMk eitm/ek bizFiene nasip d1 ur. 

BAŞKAN — Siirt MilMvdkali Sayın İdris 
Anfkan'ın sorusu. 

•«IvorJdilerJ'ae kamp yaptırtacak ve sayıla
rınım 3'2 OCÖ civannda dÜacağı Sayın Bakan 
tarafından bePıUilCiiı öğremcfjleıiin bülgcnere 
göne tt'spitinde uygularjact.lk kıs'tas ne oi'a-
ca/ktır? 

Mködlâ, bu krmrila soısyal ve külltüreıl yön
den gıerli kalLmış b:cıig,,elerdİ£İki öğremcürere öıi'-
eiĉ 'llk verLİmıeöi Sdıü'şünüllımcikitte midJr?» 

GENÇLİK YE SPOR BAKANI MUİ8EÎIÎİT-
TlN YILMAZ METE (Devamla) — Evelt, BÜ.1-
>haistj.a konu üzıeıJin:de dundum, a.ılkıaidaşnımn ülca-
zuıa da tleışeldkür edeplini. 

il isimi söiylleımeyey'ln de, haiyaiî bir şehir 
öö-ylcyeyim. Meselâ, ACianya iiÜÇ'CiırJJzii, Alanya 
ili kabul •edeiİLlıîi; bir tvrıı'tfk vencyl'ıin: 

Aılanıya vilâyetinde b'ir kamp mieivcu't. «Ne 
ya-p^tuuz burada; kimler buıialda kampta kal
dı?» diye teftiş ettim; geçen sene için söylü-
yoru|m. Alanya iç'eriaindcki gonç/^r girmiş. 
ZaSten bunılar her gün deıiilzie giren iı.Uanlar-
dıı\ Halljuki, yulkarıjda Akseıki var, Bjoızlkıir var, 
Haıd"j.n var... Yani oradan k'ımEieibr geıtirülm'e-
eii lıa!k;!ka>ten b-enâm de nazarı di'kkaiîjllmii çLİkti 
vie biCüıaislsia geri kaılmış böiigelieıûmi'zıdtiki g'enç-
leıihı kamplara gitmelerinde öıiıöelJlk tanini-
mjaLu hususunda aı'kaldaşiÜaramla bir çalışma 
içerüs'inte gird'ik. 

Biraz \&vvdk arz eittı'iğim gübi ,bu kaimplaııÜa 
^ o r eğ-1'tın'.iiı yanında, bin* besi n konulsu da 
•r.rctveujt'tur, ben öıylte düşünüyorum aılkaıdaşla'-
rılm. Sayın İdrils Arıkan aıfkaldaışımın sorusu
nu da böyle ccvapılıayaicağıim Sayın Ba§lkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aıöan, suali
mizi soruaıuz. 

(MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — JSayın 
Bacjkan, Sayın Bia.ka:!.|clan İldi slorum oHacalk. 

!Bir tanesi Spor Tlcıfco Toşlkilatıı ü'e ilgillllir. 
BiLl'iyoırsunuz Sayın Balkanı, Spor Toıfco bu

güne Ikadar, geliıflıeri' bafkımınldan yüiktfek bir 
gelişme göeıtıermıis bir tleşllsülâtı.'mjıızjdı. Ama, bu-
gi'jn duyıduğuimuıza göre Spior Tlolbo geriye git-
an'dkto, hattâ yakın Ibir geılecclldte <âe Sp<or To
tonun iflâs illle karşı (karşıya kalacağı beyan 
eldlvmektle'dir. 

Buradaki sebepıle-r, bunu doğuran faikuör-
ler nieieıidir? Acaba buni'ıar doğru mudur? Spor 
'Tü'to Teşkilatındaki kadro şi^dııl'iğimin öe(!>ep-
ffieri nelerdir? Bakanlılk olaraik bunun idîüzeütil-
ıiıucHSii İçin bir çakmaya gıindÜraiz mi? 

— 430 — 
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İkin'cii saı ı ra; adı pro reyonla! lig ıdla.11; fa-
kait kanıır/arıımıza göre, TürkiyeWe profesyo-
IDJI kulüpler bulunmadığı söyleninrekıteldir. 

Acaba Tüılki'ye'de gerçekten profesyonel ta-
k imalar .veya kuriüpllar yek mudur1? Yoksa, Spor 
Toto gOıTirleıi'kıden amıatöıllere ödenimesi lâzımı, 
gûücııı iü'im halk'cırını bu profesyonel kulüplere, 
(ki müyonilarea İ r a transfer ücıleHli ille profles-
•yonldîilîjkilerînii ilân Korniş o'lan bu kulllüplere, 
ikizli hakkından nasıl para ödemmefeteidir? 

'BAŞKAN — Buyurun Salyan B,akan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKjANI MUÎSLİHlT-

TÎN YILMAZ METE (Devamla) — Sayın Meb-
mıelt A'i Arsan'ın birinci sorusu; Spor Tot'oda 
gerçLİkten, buyurulduğu gi)b!i hasılat dülşülklÜ-
ğü vaııdır. Bunun için bir araiştrr'mia kurulumuz 
»etüt yapıtı. Hasılatı artırıcı bazı tedbirler öner
di, buıları uygulayacağız. 

Kadrodan bahsettiler; yine yapıdan iıneele-
ni'edlere göre, 200 - 250 kişinin yöneljeibJlee'eği, 
âidane ediebilecteği Spor Tiotıo Jşü'ê iı̂ i'nı 760 kişi 
ile göıdürüldüğü 'bugün bir gerçektir. Aı İkada-
ışumın isöyleidliiği 'bu husus da doğrudur. 7'50 kİ<-
şisyils, 200 kişiye indiirm'ek olanağını intan ola
rak 'bulmak güç. B.en de bu 'husulsta güçlük çeik-
/tûm. Esasen biraz da oü'anaksıız, çıkarıp bunları 
nereye göndferinsıenüz? Birçok ajl'eyi perâljjaıi e)t-
mi'ilş olursunuz. 

Bu neıdeınle, Spoır Toito Teşkilâtının baği'ı 
bulunduğu Beiflen Terbiyeısii Genel MjüidiürlÜğü 
ilie, Spor - Tıo'bod'a çalışanlarını sendikalları ara
sında bir toplu sözl'eşime yapilırkenı, artık ye-
n'den memur aıbnımaımasi', bu sialyı 3'50'ye düşün
ceye kadar yeniden memur aılınmıaıma'sı huisutsu 
ar/aşmaya konuödu. Bu suretle, zıamanilla, yeı-
ttoıi kadar sayıya irJdi'rileceiklblr. 

iSayın M.ebmet Ali Arsan':ııı ikinci sorusuna 
geîıînce; dünyanın her yeriilnlde hemen hemen, 
amaltör ıspcır (Pür amatör, tîemiız, saf amatör) 
yek gİlb'i H T ş'eıy. Parad'an en uzak olması lâzılm 
>ge]jzı üÜköileıde dahi, gizli alarak bir profeısyo-
ınCIİJk hülkü'm sürüyor. Bizim memldketıitaTİzde 
de, su yüzlünde o^mamakHa beraber, •dlcd'ikıodu-
Carnııı duyuyoruz, Tamamen kaldırılması, için, 
ikanunlarımıızda hükümlier var. Duyuıl'aniın üze
nine gidiliyor vle eklinizden gelid'jjğinee bunun 
'önüne geçımeye çali'şıyoruız. AmJa, arz ettiğim 
•gibi, dürlyanın İrer .yeridde tanı olarak 'bunun' 
önüne geçiılmşi değiFJdEr. 
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(Bizim memleketimizde proikoyoniel klîüp yok. 
Bizde, amatör klüpHemn profelsyoneıl dalları 
var; o da yabıız futbol dalı... BJzde ba^lka bükün 
sporüar ve klüpCer anıatöıdür. 

Profesyonel futbol takanı olan anıaitiör spor 
kuCiüpleri, ımaç yaptıkları zıamıan burnlara 'Spor 
-- Toto Teşkibâtunca bir isiiı'm h'alkllo ödemmek-
lieidiir, halsılâtm bir kişimi oraya verilinıelkjtedir. 
Bunlun bir yönetmeliği var, aradaki usulle göne 
verlÜmelktedlir. Büraida taifsiilâtJyîıe arz etmem 
uzun olur. 

Arz ederim. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Teşek

kür ederim Sayın Bakan. 

BAŞKA:N — Sa:yın Kumjbasar, sualiıiıizi s'o-
runuz efiend'im, 

SAMÎ KUMBASAR (Rizle) — Sayın Baş
kan, RDze'nin futfbol sa'halsı 7 000 k'işijll^ir; 300 
'küllük yeri kapalı tribün oilup, geri taraüı aıçık-
tır. TüJkiye'nin en çok yağış alan yeri R'izıe'dir. 
Bu sene R'izespor ilkiinci l'ilge çıkıiyor, dolıayısıy-
lle komşu v'i) ayeJtl?erden gelecek seyûreisi de ço-
,ğalacailitır. 300 kişilik 'kıapaflı trilbün bu yüzden 
yetteıfsdîz kalacaktır. 

Bu husuöta Bakanlık d'arak b'ir çalnlşlmianın 
yapıldığını duyari'z. Bu doğru mıuldıır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKLANI MU|SLİHİT-

TİN YILMAZ METE (Devamla) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Sayını Şener Battal, sualinizi 

buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — MuMtiereım 

Başkanıtm, S;aym Bakanınııaa ilki sionı tevciih 
dd'eieıe^Jm. 

BiıAbcisi; Dernıekler Kandinunun 50 ncü m'ad-
deJsi, İçlileri Koımüsiyonunidan çik'tı; amatlör klüp
le re yaıidım yapılması imlkâııım tomin eden blir 
ımaillde. Önülmüz/dek'i günlerde, hazıııilıanan kanun 
Itialkvim.i içinde, bu koınun'un Spo>r Bakanillğımn 
büıüyeısıne uyması bakrmından, Hülkümleıtiin ka
nun takvimine alınlması içliln Sayın B.akjanm ça
kışmaları var mı/dır?.' 

İkinci olarak arz etmek istediğim bu'sus, 
Konya Stadyumunun tıObün adedi sion dere
ce azdır. Stadyum müsıaüttir; bu 'tırübünllerti yap-
ınıialk için Bakanlığınızida bir çalışma düşlüniM-
nııelktıe 'midii'r? Bu hususu arz ediyorulnı. 

Teşekkür eideriiıı, 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUBLİHrT-

TİN YILMAZ METE (Davamla) — Piirimci so
ru içia, «Eiv'elt.» cevalbını veıilyorum, llkûncl so
ruyu tle:t!k!ifk eldlip öyîe iarz edeceğim. 

İBAŞKıAN — Suaıler bitmiştir. 
'Teşıciklküır ederin Sayın Balkan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUıSLlHÎT-

TİN YILMAZ METE (Devamla) — Efendim, 
saygıl arumla. 

(BAŞKAN — Şahısları adına görüşmelere 
geçiyoruz. 

Sayın Kemal Ataman, buyurunuz efen
dim. 

'KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekillileri; 

Kuruluşunun 5 nei yıllımda, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının bütçesini eleştiriyoruz.. «Bu beş 
yıflda Gençlik ve Spor Bakanlığı, kuruluş amaç
larına ulaştı mı, ulaşmadı mı? Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Türkiye'de, Türk gençliğinin eğitil
mesi, spor yapabilmesi yönünde ne gibi çaba
lar harcamıştır? Gençlik ve Spor Bakanlığının 
'bu yöndeki faaliyetleri neler olmalıdır?.» Eleş
tirisi yerine; bakıyorum, bu bütçeyi de fırsat 
bilerek bazı muhalefet partisi konuşmacıları ye
niden, çağın gerisinde kalan birtakıım polemik
leri, birtakım katı eleştirileri ve gençliğin bir 
bölümünü komünistlikle, bir bölümünü başka 
ideoloji ile suçlayan birtakım konuşmalarıyle 
bu kürsüyü dakikalarca işgali ettiler. (D. P. sı
ralarından «hakkımızı kullandık» sesleri.) . 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — işgal etme
dik, hakkımızı kullandık. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli 
mıilfetvekiMeri, bundan önceki bütçeleri hatır
lıyorum; bir taraftan, Adalet Partisi değerli 
Sözcüsü Barlas Küntay, diğer taraftan Demok
ratik Parti Sözcüsü değerli arkadaşım Cinisli 
ve Partimizin sözcüleri Gençlik ve Spor Bakan
lığının bütçesini eleştirirlerken bazı önerilerde 
bulunurlardı; birtakım ilmî gerçekleri getirirler
di bu kürsüye. Şimdiki sözcü arkadaşlarım ge
çen dönemin zabıtlarını tetkik etselerdi, her üç 
büyük partinin sözcülerinin de gerçekten, bu 
Bakanlığın ilerlemesi için büyük katkılarda bu
lunduklarını, büyük öneriler getirdiklerini gö
meceklerdi. 

Değerli arkadaşlarını rica ediyorum; genç 
kuşaklarımızı artık, Türkiye 'de âdet haline ge-
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len bir şekilde, komünistlik, anarşistlik veya di
ğer ideoloji ile suçlamayalıım. özellikle Adalet 
Partisine ve bugüne değin Parlamentoda kendi
lerini Adalet Partisi paralelinde temsil eden' 
partilere sesleniyorum; hatta, Türkiye'de huzur 
üstünlüğünün yaratılması iddiasında olan sa
yın sözcüye sesleniyorum; olaylar bugün olma
dı. 12 Mart öncesini hatıırlayın: Türkiye'de kar
deşi kardeşe düşman edenler; Türkiye'de üni
versitelere ilim yerine ban sokanlar; (A. P. sı* 
ralarından «Kimler?» C. H. P. sıralarından] 
«Bravo» sesleri) Türkiye'de kanlı pazarlar yarak
tan! ar; Türkiye'de gençleri sokaklara davet eden-
der... (A. P, sıralarından Kahrolsunlar» sesleri) I 

Değerli arkadaşlarım, 12 Mart Muhtıraisıy-
ıle ne yapacağını şaşıran birtakım kişilerin bu
gün buraya çıkıp, geride kalan birtakım sorun--
lan tartışması, hakları değildir. 

'Şikâyet ettiğiniz gençlik, 18 - 23 yaşındaki 
gençliktir. Değerli arkadaşım, en üst noktayı; 
alalım; 23 yıldır Türk gençliığini eğiten mües
sese kimdir Türk gençliğini eğiten iktidarlar 
kimlerdir.. Adalet Partisi ve dayandığı birtakım1 

fikirlerin bugüne değin getirdiği bu gencileri; 
kendinizi yetiştirdiği, üniversitesiyle, okuluyle, 
profesörüyle, hocasıyla, politik anlayışımızla 
ısokağa döktüğünüz bugünkü gençleri suçlama
ya hakkınız yoktur; çünkü onlar sizin eseriniz-
di. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Altı senede 
mi yetişti onlar? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir tarafta gençlik kesimini ko~ 
münisttilikle suçlayacaksınıız, ama diğer tarafta 
en az aşırı sol kadar zararlı olan... 

Ben de komünizmin karşısındayıım, bunu 
»böyle bilin; (D. P. sıralarından alkışlar) Halk 
Partisinin içinde komünist aramayın boşuna; 
ama kafamızı, yıkamanın zamanı geldi., Komü
nistlik, Türkiye'ye nasıl gelin'? Hangi ortam
da gelir? Lütfen bunları iyi tetkik edin., Eni 
ıaz onlar kadar zararlı olan,, komünizm kadar za
rarlı olan komando kampları, komando eğitim-, 
leri hakkında, bir tek muhalefet sözcüsü burada 
söz söylemedi. Suçlu çok, siz de biliyorsunuz. 
ülkü ocaklarını açanlar, onlara yardım eden
ler, ondan sonra silâhın ters teptiğini gören 
birtakım partililer bugün burada kahraman- ke
silip, Türk gencini ikiye bölen ideolojilerde bir 
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partiyi suçlamaya haklan yoktur. O zaman bu I 
cesareti gösteremeyenler, hatırlayın: 1968 olay
larının sonucu, Meclis kürsüsünden erkekçe aşı- I 
rı sola meydan okuyan ve «kanlı ellerinizi sık
mayacağız» diyen Cumhuriyet Halk Partisinin 
bugünkü Genel Başkanı, Başbakan Ecevit'tLr. 
(C. H. P. sıralarından!, Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Mektup 
gönderen kim? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
amacı var, İleriye dönük çalışmalarında, bu kı
sır çekişmelerin ötesinde, partiler olarak bu 
Bakanlığa yardım etmek en büyük amacımız ol
malıdır. 

Bugün Türk sporu ne haldedir? Bugün 
Türk gençliği nereye doğru gitmektedir? Bunun 
eleştirisinin yapılması gerekirdi bu kürsülerden. 

ıDeğerli arkadaşlarım, bu kısa başlangıç ko
nuşmamdan sonra, özelikle, üç aylık Hükümet- I 
ileri zamanında Gençlik ve Spor Bakanlığından 
ve Bakanlık mensuplarından bazı dileklerim ola
caktır, İnanıyorum ki, bundan böyle Gençlik 
ve Spor Bakanlığı geriye değil, ileriye yönelik I 
bir çalışmanın içerisine girecektir. 

Değerli milletvekilleri, spor çok yönlü bir 
eğitim aracıdır. Teknolojinin, ekonominin ve 
sosyal yaşantının füze hızı ile değiştiği bir çağ- I 
da, sporu bu oluşumun dışında tutamayız. \\ 
Tekniği ile, bilgisi ile, plan ve eğitimi ile spor ; 
tüm dünya uluslarında olduğu gibi, bizde de 
teknik bakımıdan birtakım aşamalardan geçecek- i 
t ir ve biz, dünya uluslarının yakından izlediği \ 
tatbik ettiği bu oluşuma ve yeniliğe sırtımızı çe- j 
viremeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sporun hemen hemen 
her dalında bu gerçeğin gerisinde, Türk halkı 
olarak topallaya topallaya yürüyenleyiz. Baba 
sporumuz güreş, futbol, atletizm, boks maçla
rının sonuçlarını görüyoruz: Hepsi de Türkiye 
dçin yüz kızartıcı sonuçlardır. Bunun nedenle
rine, bunun sebeplerine inmemiz gerekirdi', 
Meclis olarak bunların burada eleştirilmesi ge- ~ 
rekliydi. 

Bugün Avrupa nüfusunun % 50 'si spor ya
par. Bizde ise, lisanslı sporcu sayısı, sanıyo
rum 113 000 nüfusumuzun dört yüzde biri... Tüm 
yatırımlar gençlerimize kapalı. Resmî, gayri 
resmî okullar, üniversiteler dahil, dünya ulus- j 
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l an gece gündüz spor yaparlar. Bu olanakları 
Gençlik ve Spor Bakanlığına hazırlayacak yasa
ların, imkânların, Meellısknizden biran önce 
çıkması gereklidir. 

GBeşinci yıldır, Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın kuruluş kanunu çıkmamıştır. Hem de, beş 
yıldır Adalet Partili bakanların, Adalet Parti
si fikir ve düşüncesindeki örgütlenmenin mey
dana getirdiği Bakanlıkta bugüne değin kuruluş 
kanunu çıkmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sporu bel
li bir kesim ve belli bir zümre yapmaktadır. 
Adeta, spor halka sırtını dönmüştür Türki
ye'de; bunun için de, halkın yararlanacağı ge
niş bir spor, halka yaygın bir spor Türkiye'de 
artık yapılır hale gelmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, tesisler, profesyonel 
kulüplerin tekelinden çıkarılmalıdır; halkın ve 
gençliğin istifade edeceği amatör sporun hizme
tine verilmelidir. Türkiye'de amatör spor kay
nakları kurutulmak üzeredir. Mahallelerde, okul
larda, ilkokul, ortaokul, liselerden amatör 
spora yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Bi
raz önce Sayın Bakan belirttiler; okullararası/ 
müsabakalarda bazı sporcularımın, kendilerin
den çok büyük sporcuların ötesinde, Türkiye 
çapında birtakım dereceler almışlar. Bu yöne 
gidilmelidir arkadaşlarım. 

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu 
Gene] Müdürlüğü çalışmalarına değinmek isti
yorum. 

ıDeğerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
yüksek tahsil yapan gençlerimizin çok az bir bö
lümü bu kredilerden faydalanabilmektedir. 1973 
yılında 130 milyon olan kredi tutarı, Ecevit 
Hükümetinin gayreti ile 190 milyona çıkarıl
mıştır. Eğer krediler 500 liraya çıkarılırsa, (ki 
ibunıu yürekten istiyorum) bundan böyle, mev
cudun ötekinde, 8 OOO'in üzerinde genç öğrenci 
daha bu krediden f aydailaııaeaktır. 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Ataman. 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bugün yurtlar, üzüleceğimiz bir 
ideolojik yığının tesiri altında kalmıştır. Bir 
tarafta, bazı arkadaşlarımın suçlandığı aşırı sol
cular; öbür tarafta, Türkiye'yi nereye götüre
ceğini bilmediğimiz komandolar.. özellikle; Ba
kanlığın bu noktaya dikkat etmesini diliyorum. 

Değeri' arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi 
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adına konuşma yapan Sayın Sevilgen, benim 
Genel Başkanı olduğum bir örgüte huzurunuzda 
'bühtan etti, iftira etti. Sayın Başkan müsaa
de ederlerse buna değineyim; ben izciyim. 

Değerli arkadaşlarım, izciliği bitlimeyen, an
lamayan kişiler, izciliğe böyle çağdışı birtakım 
iftiralar atamazlar. Bugün Türkiye'de gençlik 
ğin az bir bölümü izcilik yapmaktadır- Ama, 
dünya gençliğinde (özellikle Sayın Sevilgen'in 
dinlemesini istiyorum) Suudî Arabistan da, Ür-
dünde, Mısır'da, Irak'ta gençliğin % 17'si iz
cidir., İran'da izcilik örgütünün Başkanı Şah'tır, 
kız izciliğin başkanı da hanımıdır; ama Türki
ye'de, bu denli faydalı bir eğitim örgütüne tu
tar da, «mason» damgasını vurursanız, bu hak
sızlıktır. 

Değerli arkadaşım, izci, görevine başladığı 
zaman şu yemini eder. «Tanrıya ve vatanıma 
karşı vazifelerimi yerine getirmek; başkalarına 
her zaman yardımda bulunmak; kendimi beden
ce sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst, 
tutmak için diniden geleni yapacağıma söz ve
ririm» der. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz lüt
fen. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Türkiye 
İzciler Birliğinin 1 000'e yakın üyesi vardır. 
Türkiye İzciler Birliği Genel Başkanı olarak 
ne ben, ne de örgütüm içerisinde, ne de Türk 
izcileri içerisinde bir tek masona rastlayamazsı
nız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bağlıyo
rum: Her alanda duraklama devri geçiren, hat
ta günden güne gerileyen sporumuzu, çağımızın 
gerektirdiği olanaklara kavuşturmak tümümü
zün almacıdır., Gençlik ye Spor Bakanlığı bu 
görevde aracıdır. Parlamento olarak, bu çok 
önemli soruna en kısa zamanda eğilmeliyiz. Ül
kesinde mutlu, tüm sorunları halledilmiş ve ge
leceğe umutla bakan bir gençlik kitlesi oluştur-' 
ma yönünden tüm olanak ve çabalarımızı kul
lanmalıyız. Türk gençliği tereddütsüz, dün ol
duğu gibi bugün de yüce milletimize ve Bü
yük Atatürk'ümüze lâyık bir gençliktir; kendi
sine emanet edilen devrimleri ve Cumhuriyeti 
korumakla yükümlüdür., Bu idrakin içinde bu
lunan gençliğimizden hiçbir şeyi esirgememeli
yiz. 
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Bu dileklerle bütçenin Türk Ulusuna, genç
lerimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığı örgütüne 
hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise saygılar 

1 sunarım. (C. I î .P. sıralarından, alkışlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
Sayım Enver Akova?. Yok. 
Sayın Cemil Ünal, buyurun efendim. 

I CEMİL ÜNAL (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

! Bir milletin idamesi, hürriyet içerisinde in
sanca yaşayabilmesi, o milletin yetiştireceği 
gençliğe bağlıdır. Bizim anladığımız manada 
gençlik; Allanma inanan, Türkçü, milliyetçi, va
tanperver ve iman dolu olan gençliktir. (A. P. ve 

I D. P. sıralarından alkışlar.) 
Elbetteki, Gençlik ve .Spor Bakanlığının tek 

görevi Türkiye'de sportif faaiyetleri yönetmeı: 
değildir. Çünkü, spor bir gaye değil, bir vasıta
dır. Dünyanın en kuvvetli spor teşkilâtına sah'o 
olan bir millet, bir gençlik, şayet ahlâktan, fazi
letten, vatanseverlik duygusundan yoksun ise. 
onun sporseverliğinin, spor gücünün o millete 

i bir faydası olmaz. 

i Biz şuna inanıyoruz ki, Türk gençliği, Türk 
mille imin damarlarında dolaşan kandır. Nasd 
ki, damalılarımızda dolaşan kan eksildiği an o can 
o vücuttan çıkar, fayda teşkil etmezse, Türk 
gençliği arasına da nifak tohumu sokanlar, Türk 
genel <ğini paramparça edenler, Türk gençliğini 
kamplara ayıranlar da bu milletin faydasına ça-

I lışan insanlar değildir. 
I Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bugün Genç

lik ve Spor Bakanlığı görevini alan sayın arka
daşımız demin burada gayet güzel beyanda bu
lundular. Fakat ne acıdır ki, gittikleri bazı yer
lerde de, faşistleri, komandoları yumuşak yön
temlerle de ezeceklerini beyan etmişlerdi. 

1 Biz şuna inanıyoruz ki, Türkiye'de faşiöi; 
yoktur, Türkiye de komando yoktur, Türkiye' 
de sağcı yoktur, Türkiye'de gerici yoktur. 

| S 1BIlt TIĞLI (Kastamonu) — Kendileri ,kn-
bul ediyorlar, «Biz komandoyuz» diyorlar; sen 

i «Yok!ur» diyorsun. 
j C.3MİL ÜNAL (Devamla) — Şüphesiz, ko-
! müı; uStıer her zaman için Türk gençliğine ba/.ı 

lâkaplar yakıştırmaktadırlar. Komünizmin, AL 
Kansızlığın, vatansızlığın karşısında olan gençli-

j ğ<a ya, «Komando» ya, «Gerici» demişlerdir, ya 
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«Yob .2» demişlerdir. (A. P. ve D. P. sıraların 
dan alkışlar.) Şayet'Türkiye'de. «Komando» de
dikleri zümre, «Turancı» dedikleri zümre, «Irk
çı» dedikleri zümre komünizmin karşısında ise, 
Allahsızlığın karşısında ise, ben de konıando-
yum, ben de ırkçıyım.. 

S'viîM TIĞLI (Kastamonu) — Allah s'eı-.in 
cezanı versin. 

CEMÎL ÜNAL (Devamla) — Allah senin 
bin türlü cezanı versin. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tığlı, müda
hale ötmeyiniz efendim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi, «Irkçı» 
diyenlere sesleniyorum, acaba Atatürk de mi ırk
çıydı? Atatürk ne diyordu: «Muhtaç olduğun 
kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.» 
Evet, benim kanım asildir. Kanımın asilliğini 
şayet ırkçılık olarak tavsif ediyorsanız, ırkçı
yım. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sadece se
nin .»anın mı asil? Herkesin kanı asildir. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tabak; şah
sen konuşmuyor, Türk milletinin <bir ferdi ola
rak söylüyor her halde arkadaşımız. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — «Benini 
kanım asildir» diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizi aryırmıyor.' efendim Ata
türk'ün sözünü, söylediğine ıgöre.. 

CEMÎL ÜNAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, sizi bühtan altında bulundurmuyo
rum. Aziz Atatürklün bir vecizesini söylüyorum. 
Acaba Ordu'da mı ırkçıydı? Ne diyor bizim Har
biye Marşı: «Yıldırımlar yaratan bir ırkın ah
fadıyız» «Irkçılık» kelim,esi geçti diye, Türk 
Ordusu da mı ırkçı oldu? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Tapular ki
min elinde ? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Aykul, mü-
dallıale ekmeyiniz lütfen. 

•CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sadaktan ak
şama kadar Türk Bayrağı göndere çclkillip, in
dirildiği zaman hürmetle söylenen İstiklâl 
Marşmdaıki : «Sana y^lk, ırkıma y>:lk izmihlal'» 
cümlesinde de ııkçılık mı var, turancılık mı 
var, faşistlik mi var? 

Ben size söylüyorum; solcuların içinde 
«Ben Lenlnljllm.» diyen var, «Ben MaodÜı.n» 
•diyen var, «Ben Tiiık değilim» diyen var. 
Şimdi size sorayOTVjm; «Kdmando» delikleıi-
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nkıden, «ırkçı» dedüklerini&den, «faşist» dedik-
terinizden, «gerici» dediklerinizden bir tanesi 
!hu lâffları ağzına almış mildir? Türkçülüğün, 
Tüiik milliyet çeliğinin aleyhinde teık bir ke
lime konuşmuş mudur? Konuşmuşsa söyleyin, 
lben ide sizi hürmetle selâmlayayım. (A. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar.) 

'Muhiter.dm milletvekilleri, biz, Gençlik ve 
Spor Balkanlığını, Tüılklyeıde yalnız futibolu, 
voleybolu, yakut atletizmi geliştiren bir mıües-
ıscse olarak görmüyoruz. Gençlik ve Spor Ba
kanlığının en büyük görevi, yarınki Tüaki-
y e'inin temel taşı olacak vatanperver, Müısliü-
:man, imanlı 'Tüıik gençliği yeitlşJcirmeıktir. O 
'bakımdan, sağda solda faşist arayacağımıza, 
kcmıando aıayacağıımıza; üniversitelerimizde, 
fcjtaitlljiik Enstitümüzde, Devlet Planlama Tes-
ikilâj'ımızla derhal temasa geçip, «Türk genç
liğinin meseleleri neldir? Türk gençliği nereye 
gidiyor? Türk gençliğinin bugün içinde bu-
luıılcluğu bunalım nedir?» meselelerinin çözüını 
yollunu bulmaik 'medburiyetinldeyiz. 

İSABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bunları 
yen'i mi öğrendin ? 

BAŞKAN — SaJbır buyurunuz lütfen efen
dim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Yeni öğren-
miyioruz, onu da söyleyeceğim. Bunları, ilmî 
hüviyelüte, ilmî araştırmalarla ortaya kloymaik 
moe(buiriyetindeylz. Elbel'Jtcfki, Genelle ve Spor 
Balkanlığıimızm, spor bakıımmdan da gelişme 
yönlünde 'büyük gayreltleri olmasını Miyoıruz.. 

iŞlnıdi, burada fıJkaralığın edelbiyatıııı ya
pan 'beylere şunu söylemSk lâızuml-dır; fukara
lıktan, açlıiktan, suısudıdktan naksc'ümck gayet 
kolay. Bumun tedibiri ne? «Aç olan adam, fu
kara olan 'adam illâ koımüınjslt olacak» diye 
bir 'kural olsa idi, evvelâ benim komüniıslt o;l-
'maım icaibederdi. Beriden "d allı a fakir, yetişen 
(olmamıştır. Bir İdkma ekmek dahi bulamadığı
mız zaman olmuştur; ama ne eyleme gcıçmi-
şizdir, ne Tüıklüğe küfür etmişizdir, n e de Al-

jlahı. inkar eltmişlzdir. (A. P., D. P., C. G. P. 
sıralarından allkiislar ve «-Bravo» sesleri.) 

Şitmdi ellbcitite, Sayın GençDk ve Spor Ba
lkanımızdan bazı ricalarımız olae; t lir. Bugün 
Doğu Aanadolu'ııun bazı bölgelerinde lıhjbir 
şekilde spor teutai yclktur. Aıitık, 'bilhassa bu 
spor tesislerini büyük şehirlerden Doğu bölge-
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ilerine, geri 'kalmış bölgelere kaydıi'imalarını 
hassaten rica edeceğim. Anadolu'da bizim 9 
ayımız kışitır, 3 ay yazımız vardır. Elbottcıki, 
ıgenıçldlk 3 ay içeıüsdnlde sporla, sportif faali
yetlerle .meişıgııl olamaz; zira, zaman kifay et
sizdir. Bu baikıımdan, bilhassa Doğu Anadolu 
(bölgesinde kapalı spor 'salonlarına muiL'lak 
dlhltiyaç vardır. Doğulda, güreş, bokls, ba'sıkeit-
>bol, ıkaya'k giıbi sporlar yapılır. Doğu Ana
dolu 'bölgesinin ilklim şartları, 'kapalı spıor sa-
lionlarına fazla miktarda -ihtiyaç hksetıtürmelk-
tedir. 

ISayın BakammUz işbaşına daha yeni ge;l-
imiıştir; henüz, halika dönıük olup olmadıklarını 
(görmeye zamanımız yetımem'iştir; inşallah H<ü-
'kü'meit başta kalır, ayrılma olmaz, düışime ol-
ımaz ve kendileri de bilhassa halika dönüklük
lerini gcısterimclk suretiyle: Doğu Anadolu böl
gemizde tenteliniz vatan evlâtlarına ellerimi 
uzatırlar, gönüllerini açanlar, onları da o zil
letten kurtarırlar. 

Baikanlık Bütçesinin hayırlı olmaısmı say-
gıyle temenni eıderim. (A. P. sıralarından al-
Ikışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Gençlilk 

ve Spor Balkanlığı ve ona bağlı Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü katma bütçesi üzerin
deki 'görüşmeler tamamlaınmıştır. 

Gemçlilk ve Spor Baikanlığı Bütçesinin hö-
l'ümlerlne geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
.edikniijtir. 

IB ö 1 üım 1 e rj k okutuyorum. 

B) ~ GENÇLtK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 298 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 8 755 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerimin gelişti
rilmesi ve yaygınlaştırılması 26 895 990 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

112 İzcilik ve gençlerin boş za
manlarını değerlendirme hiz
metlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 27 057 37G 
iBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştiril
mesi ve eğitimi 30 480 619 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözüm
lenmesine ilişkin hizmetler 3 678 970 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 573 370 
.BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı : 351) (1) 

İBAŞKAN — Beden Terbiyesi Katma Büt
çesine geçiyoruz. 

Katma bütçenin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 1974 malî yılında yapacağı hizmetler 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 356 053 877 lira ödenek verilmiştir. 

(1) 50 S. Sayılı basmayanı bu tutanağın so-
J nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyo
rum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 2 916 812 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 108 913 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 241 334 110 
,BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı-
ılamayaıı transferler 2 889 803 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğimiz böülmleriy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 356 053 877 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü l i r a 

2 Vergi dışı gelirler 52 015 001 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 304 038 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kafbul ettiğiniz cetvelle 
(birlikte oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (€) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
taihsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıMadde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde .gösterilmiştir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıMadde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ııcü mad
desi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vü
cuda getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütç'esinin (A) işaretli cetvelinde 
yer alan projelerin, Beden Terfbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 3530 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait 
ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
'6deneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesi
ne devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı, adı geçen işleri 3580 
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

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

Madde 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tert'ibindeki gelir, fazlası ile bunları aşan ge
lirleri, gerektiği takdirde hizalarında gösteri
len tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler 
arasında yılı içinde aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

I - Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : 111 
'Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri Programında yer alan; 

. 01. (Sportif Faaliyetler Altproigramının, 1 
— 001 Faaliyetine ve 02 — Spor tesislerinin iş
letilmesi, yapım, bakım ve onarımları altıproıg-
ramının, 2 — 001 ve 2 — 002 projelerine, 

II - Spor faaliyetleri gelirleri : 900 Hizmet 
Programlarına dağıtılamayan transferler prog
ramında yer alan; 

04. Bosyal transferler altprıoıgramınm, 3 —• 
004 faaliyetine, 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kı
sım ertesi yıla devir ve (birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altpnoıgram, faaliyet ve proje
lerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı için
de ödenemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesi
nin ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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iMadde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1974 tari
hinde yürürlüğe Igirer. 

IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kafimi edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

iMaidde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor 'bakanları yürütür. 

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

III. — GÖRÜŞÜLEN 

1. *— 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet \Senatosu Başkanlığı 'tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu '(M. Meclisi : 
1/65; 'C. İSenatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı: 332) (Devam) 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gömülmelere .geçiyoruz. 

Bayın Komisyon ve Maliye Bakanı adına yet
ki belgesi bulunan zat mevcut; yetki belgesi var. 

Görüşmelere Ibaşlıyonız. 
Grupları adına söz alan arkadaşlarımı tak

dim ediyorum: Cumhuriyetçi Güven Partisi. Gru-
pu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Cum-
llıuriyet Halik Partisi Grupu adına Saym Azmi 
YavuzaOlp, Adalet Partisi Grtıpu adına Saym 
Ahmet Maflıir Ablum, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Ahmet Tevfik Paksu ve De
mokratik Parti Grupu adına Saym Vedat Onsa 1. 

iŞalhusları adına söz isteyen üyeleri takdim 
ediyorum!: Saym Hasan Tosyalı, Sayın İjbralhinn 
Göktepe, Sayın Ünat Demir, Saym Kemal Ata
man. 

Oaımlhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Altmışyedioğlu; buyurunuz Sa
yın Altmışyedioğlu. 

(O. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALT-
ıMIŞYEDftOĞLU (Kayseri) — Saym Başkan, 
saym milletvekilleri; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grupnun görüşlerini, te
mennilerini arz etmek üzere lıuzurunzda bulunu
yorum. 
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iBu katma bütçe de ileride açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Bu suretle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi Meclisimizce kafimi edilmiştir. 

Aziz milletimize, Türlk Sporuna, gençliğimi
ze ve Bakanlığın sayın mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını, haşarı getirmesini dilerim. (Al
kışlar.) 

4ŞLER (Dıevam) 

Sözlerime başlarken, hu bütçenin milletimize 
ve değerli Maliye Bakanlığı mensuplarına yarar
lı olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, başka memleketlerde 
'olduğu gifbi, memleketimizde de Maliye Bakan
lığının devlet hayatındaki rolü ve önemi büyük
tür. Ekonomiik ve sosyal hayatımızdaki gelişme
lere paralel olarak, memleketimizde Maliye Ba-
kanfhğının vaızifeleri de gün geçtikçe ağırlaş
makta ve sorumluluğu artmaktadır. 

Maliye Bakanlığının klasik vazifeleri, dev
let gelirlerini toplamak, devlet masraflarını öde
mek ve devletin mallarını korumak ve idare et
mek idi. Günümüzde, ibıı klasik vazifeler ya-
nııida, devletin para, kredi, fiyat, dış ödeme 
vasıtaları, dış ticaret politikalarını yürütmek 
ve kalllkınma planlarının uygulanması için ge
rekli kaynakları sağlamak hususlarında Maliye 
Bakanlığına önemli sorumluluklar düşmektedir. 

(Kalkınma tempomuzda plan hedef terkiden 
ıgeri kalınmalar olduğu takdirde, bunun başso-
rrımlusu olarak Maliye Bakanlığı görülmektedir. 
Maliye Bakanlığının yetki ve vazifeleri içine 
ıgireu konuların bir kısmına, bütçenin tümü üze
rinde sözcümüz tarafından yapılan konuşmada 
temas edilmiştir. Burada ıbize ayrılan süre içe
risinde, önemli (gördüğümüz ibazı konulara de
ğinmek istiyoruz. 

İD eğerli arka'daşlarım, Maliye Bakanlığımı
zın meslek teşkilâtı, seçicin bir kadroya sahip 
ıçîok mümtaz bir teşkilâttır. 

Maaş ve ücret rejimimizin yetersizliğinden 
diollayı, yetişmiş elemanlarını devamlı surette 
kay)İ3 etmesin e rağmen, Maliyemizin iller teşkilâtı 
'da ağır sorumluluklar altında, maliyeye düşen 
Igörevi haşan ile yürütme'yn gayret etmektedir. 
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Ancak, iktisaldî, sosyal ve kültürel alanlarda 
devlete düşen ödevlerin zamanla artması, Mali
yenin de yükünü ağırlaştırmaktadır. Teşkilât 
Ibuigünkü hali ile bu yükü kaldırmaz duruma 
ıgelmiştir. Bu sebeple, diğer devlet teşkilâtımız 
•gibi, Maliye Bakanlığımızın merkez ve iller teş
kilâtında da reorganizaisyon ihtiyacı doğmuş 
'bulunmalktaidır. 

lAnaistikametleri Üçüncü Kalkınma Planında 
belirtilmiş olan idarî reform içinde Maliye teş
kilâtımızın ıslahına başlanması, âcil ve zorunlu 
ihale gelmiştir. Bu ihtiyacı, bundan evvelki yıl
larda bütçe tenkitlerimizde ortaya koymuştuk 
ve bangün yine tekrar ediyoruz. 

!İı9i68 yılından beri devam etmekte olan prog
ram - bütçe çalışmaları, bildiğiniz gilbi 1972 
yılında tamamlanmış ve 1973 bütçesi, program 
bütçe sistemi ile hazırlanmıştı. 

Devletin mevcut kaynaklarının daha etkin 
Ibir biçimde kulilanılmaJsı ve değerleridiriknesi 
(hedefinle dönük olan program bütçe sistemi uy
gulanmasında önemli faydalar belirtilmektedir. 
(Bunun başında, ödenek israfının bir ölçüde ön
lenmesi gerekir. Bu sistemin sağlayacağı başka 
faydalar da vardır. Uygulamanın diğer aşa
malarında bunları görmemiz mümkün olacaktır. 

(Bu nedenle, uygulanmasına başlanılan bu 
sistemin geliştirilmesi ve karşılaşılacak güçlük
lerin aşılması lâzımdır. 

(Bütçenin şeklinde gerçekleştirilen bu ıslâ
hatın arkasından, bütçenin uygulanmasında ve 
denetiminde görevli merkez ve iller teşkilâtının 
•da esaslı bir revizyona talbi tutularak, kadro ve 
nitelik bakımından güçlendirilmesi gerekti
ğine inanıyoruz. 

CDeiVlelt ,gelirlerini toplamakla görevli vengi 
daiird'erimiz de aynı surette, yeniden düzenleme 
ihtiyacı içinde bulunmaktadır. 

•Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılmakta 
olan bu ıslahatın artık gerçekleştirilmesi zamanı 
ıgelm'iş ve hatta geçmiştir. 

Yine, Üçüncü Kalkınma Planında ve yeni 
Hükümetin Programında da işaret edilen vergi 
murakabesinin ikuvvetlendirilmesi, verigi kaza
sı teşkilâtına yeni bir şekil verilmesi gilbi işle
rin de süratle bir sonuca kavuşturulması gerek
li ihale ıgelmiştir. 

(Devlet ihalelerini düzenleyen Artırana - Ek
siltme Kanunu il'e, halen yürürlükte bulunan 

'Mulhateelbei Umumiye Kanunumuzun, ulaştığı-
mıız bugünkü aşamada ihtiyacı karşılayamadık
ları hususunda herkes görüş birliği içindedir. 
Bu kanunlların yerini almak üzere, geçmiş hü
kümetlerce hazırlanılarak, 1964 yılından sonra 
birkaç defa Meclislerimize sunulmuş olan Genel 
Muhasebe kanunu tasarısı ile, Devlet İhale ka
nunu tasarısı bir türlü kanun haline gelmemiştir. 

ISağlıklı bir maliye politikası, kaynakların ve 
imkânlların en yararlı ve en verimli suretle kul
lanılmasını gerektirir. Bunun içinde her şey
den evvel devlet harcamalarında ve bunların de
netiminde ve değerlendirilmesinde kullanılan 
usullerin, ekonominin yeni koşullarına uygun 
hale getirilmesi ve modemize edilmesi lâzım
dır. 

Grüıı geçtikçe önemini artıran konulardan biri 
de, sermaye piyasasının düzienilenınesi keyfiyeti
dir. Sermaye piyasasını geliştirecek, gönüllü ta-
sarruflıarm artırılmasına ve tasrruflarını men
kul sermayelere yatıran küçük tasarruf sahip
lerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına im
kân sağlayacak, düzenıleyici bir sistem kurul -
maisı lüzumuna inanıyoruz. Sermaye piyasası 
Ibu suretle emniyet içine alındığı takdirde, kü
çük halk tasarrufları, halka açık ortaklıklar 
kanalı ile emniyet içinde, artan bir surette ya
tırımlara ve özellikle sınaî yatırımlara yönel
mek imkânını bulacaktır. 

Yeni iktidarın geliştirmeyi düşündüğü halk 
sektörü projesinin yürütülmesinde de, bu su
retle .geliştirilmiş bir sermaye piyasasının ya
rarlı bir unsur olacağında şüphe yoktur. 

löumJhuriyetçi Güven Partisi Karma Ekono
mi düzeni içiride, Kaımu İktisadî Teşebbüsleri
nin önemli bir ylönü olduğu inancındadır. Ger
çekten, Cumlhuriyetten ıbu yana, ekonomimizin 
gelişmesinde ve" kalkınmasında bu teşebbüsle
rin rolü önemli olmuştur. Bu teşekküller uzun
ca bir süreden beri ekonomik hayatımızda prob
lemler doğurmaktan da geri kalmamışlardır. 
Efkonomimizde zaman zaman sarsıntılar ve den
gesizlikler doğmasında bu teşekküllerin etkileri 
olımuştur. 

lAiyrıca, planlı dönemde, bu teşeküllere veri
len yatırım görevleri yoğunluk kazanmıştır. Bu 
yatırımların yol açtığı borçlanmalar, sermaye -
footfç dengesinin bozulması, fiyat yükselmesinin 
artması; bunların verimli ve kârlı çalışmaları, 
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kaynak yaratmaları imkânlarını yavaş yavaş 
ortadan kaldırmıştır. 

Ayrıca, idarî bünyelerinde ve çalışma usul-
lerindeki bozukluklar sejbcîbiy'le de ıslaha muh
taç bir halle gelmiş bulunan bu teşebbüslerin sü
ratle ele alınarak, yeni bir düzenlem'eye taıbi 
tutulması zorunluluğu vardır. 

Üçüncü Kalkınma Planında, Melen Hükü
metince hasırlanan, «İktisadî Devlet Teşekkül
leri Reform Stratejisi>>:nde, yeni düzenlcni'e için 
Ibazı esaslar ve buna dayanılarak bir kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunuyordu. 

Yeni iktidarca, benimsendiği takdirde bu 
esaslara.; değilse, kendi görüşlerine göre yeni
den hazırlanacak bir reform tasarısının süratle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gotirilmesiniı 
temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Maliye Bakanı 
yaptığı takdim konuşmasında, bu bütçenin İbir 
ıgelişme bütçesi olduğunu iddia etmiş ve yatı
rımlara ve gelişme hizmetlerine ayni an ödenek
lerin gcqon yıla. nazaran % 36 oranında artırıl
mış olmasını bir övünme konusu yapmıştır. Ger
çekten, fiyat istikran sağOanaiıilse idi, Sayın Ba
lkanın bu görüşlerini ve duygularını biz de pay
laşabilirdik; fakat ne yaızık ki, göçen yıldan bu 
yana yükselen fiyatlar, bütçenin ödenek artış
larından, özellikle yatırım ödenekleri artışın
dan daha da faz'la olmuştur. Bu durumda yeni 
(bütçenin, ,satmalnıa gücü bakımından geçen 
yıl bütçesinden d allı a ileri olduğu iddiasına 
nmaJlcscf katılamıyoruz. 

(Bu vesile ile bir diğer noktaya da işaret 
etmek istiyorum. 

[«Düzen değişikliği, giıbi büyük iddialarla ik
tidara galenlerin huzurunuza getirdikleri bu 
(bütçe ile, bizim de üyesi bulunduğumuz Sayın 
Nai'm Talû başkanlığındaki A. P. - C. G. P. 
Koalisyonu Hükümetinin Aralık 1973 sonunda 
iMc'dise sunduğu ve yeni Hükümetçe geri alınan 
ibütçe arasında yapı ve muhteva bakımından 
önemli bir fark mevcut olmadığını görüyoruz. 

Talû Hükümetinin getirdiği bütçe teklifi ile 
80 169 000 0Q0 lira ödenek istenmişti. Ecevit 
Hükümetinin teklifinde ise, 2 300 000 000 lira faz
lası, ille 82 472 000 000 lira ödenek istenmiştir. 
Bütçe Komisyonu bunu 83 106 000 000'a çıkar
mıştır. Her iki bütçe teklifi arasındaki ödenek 
farkı; Maliye Bakanlığı Bütçesinde açılmış olan 
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ı 3 yeni bölüm, fon olarak konulmuş bulunan 
ödeneğe tekabül etmektedir. Yatırım ödenekleri 
her iki tasarıda da aynı miktardadır. Savunma, 
Eğitim, Sağlık, Köy İşleri gibi gelişme büt
çelerine, Diyanet İşleri bütçelerine ayrılan öde
nekler her iki tasarıda da hemen hemen aynı 

i miktardadır. Bu durumda yeni iktidarın 1974 
bütçesine kendi damgasını vurabileceğini iddia 
etmek mümkün değildir. Değişiklik üç fon ka
lemi hariç, sadece imzalardan ilbaret kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin denk ola
rak kapanıp kapanmayacağı; yıl içinde yürütü
lecek para, kredi, fiyat politikasına bağlı ola
caktır. Bu nedenle, gelir tahminlerinde bazı 
tforilamaO'ar bulunmasına rağmen, bugünden, bu 
hususta kesin bir -görüş ifade etmek yanıltıcı 
olabilir. Enflasyon devam edecekse, nominal ola
rak bütçe gelirleri de artmış olacak ve bütçe 
zahiri olarak denklik gösterecektir. Ancak, fi
yat artışlarının -giderler, özellikle yatırım har
camaları üzerinde menfi etkisi olacağı cihetle, 

I ya yatırımlar ve diğer bazı hizmetler tam ola
rak gci'e'eklegmeyecck veyahut, da . acık finans
manına başvurulması zarureti doğacaktır. Ay
rıca, Hükümetin izlediği yüksek fiyat politika-
ısmın da bütçe denkliği üzerinde olumsuz etki 
yapacağı talbiîdir. Bu durumda bu bütçenin, 
enflasyonu kamçılayan bir unsur haline gelmesi 
de ihtimal dahilindedir. Bıı nedenlerle bu büt
çeyi gelişme bütçesi olarak, nitelendirmek, bu-
ıgürikü koşullar içerisinde, bize göre e ok iddialı 
(bir görüş odur. Bütçe açığının iç istikraz ile kar
şılanacak kısmının 6 milyara çıkarılmış olması
nı da sakıncalı buluyoruz. Hazinenin, bu suret
le para piyasasına daha büyük alıcı olarak gir
mesi, kredilerin kısılması seıbelbiyle esasen dar
lık içinde bulunan piyasayı biraz daha- sıkıntılı 
duruma sokacaktır. Bu özel sektöre bırakı'lması 
gereken kaynaklara, ibütçe ihtiyacı için, Hazi
ne tarafından el atmak anlamına gelir. 

Muhterem arkadaşOarını, devamlı ve dengeli 
bir kalkınma için izlenecek malî politikanın 
temel unsuru, bize göre, istikrar olmak gere
kir. Ülkemizin şaftlarına uygun bir istikrar or
tamı yaratılmadıkça kalkınmayı, hızı kesilme
den, kararlılık içinde yürütmek ve hedefine 
ulaşmak mümkün olamaz. Bu nedenle, devamlı 
olarak enflasyonla en ciddî bir suretle mücadele 
etmek, Türk parasının içeride ve dışarıda de-

I gerini korumaya çalışmak lazımdır. 
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Aksini iddia etmiş olmasına rağmen Hükü
meti maalesef bu yolda görmüyoruz. Hükümet, 
dallıa çok sosyal adalete gitmek gerekçesiyle, 
yüksek fiyat politikaisma sarılmış bulunmakta
dır. Bu yoldan enflasyonun önlemesine iımkân ol
mayacağı mieydaındiadır. Hükümet, bu yoldaki uy-
gulamallarla, enflasyonla mücadele etmek şöy
le dursun, tanı tersine, enflasyonu kamçılamış
tır. İktidarlarının ilk üç aynıdaki fiyat artış
larının kazandığı hız bunu göstermektedir. Bu 
tutuım devam ettiği takdirde, ekonomik hayatı
mız bir çıkmaza gireceği gibi, hedef alman da
llıa çok sosyal adalet ilkesinin de gerçekleştiril
mesine imkân kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
(Partisi grapu adma, Maliye Bakanlığı Bütçesi 
üzerimde görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. 
Bu veisıileyüe Yüce Meclisi ve Maliye Bakanlı
ğının değerli mensuplarını sayıgıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-
yedioğiu. 

iOuimlhuriyct Halik Partisi Grupu adına Sayın 
Azmi Yavuzalıp, buyurun efendim. 

C. H. P. GHUPU ADINA AZMİ YAYUZ-
ALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Maliye Bakanlığı 1974 yılı bütçe tasarısıyle 
ilgili görüş ve düşüncelerimizi, Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Gruıpu adına yüce heyeti
mize arz etm,ek üzere huzurunuzda bulumıyoruım. 
Bu vesileyle hepinize Cumhuriyet Halk Partisi 
adına saygılar sunarım. 

Sayım milletvekilleri, Anayasamızın 53 ncü 
maddesi iktisadî ve sosyal amaca ulaşmada Dev
letimize, iktisadî gelişme ve malî kaynakların gc-
içerliğiyle orantılı olarak görevler yüklemjiştiır. 
Diğer taraftan ekonomik ve malî politikaya eş-
deş olarak kalkınmanın getireceği kaynak artı
şını sağlamak, ekonomimize yön vermek ve sos
yal dengesizliği gidermek te yine Maliye Bakan
lığının görevleri arasındadır. 

Sayım milletvekilleri, birbirinden önemli bu 
ıgöreıvleıini çok daha iyi yapabilmesi için Maliye 
Bakanlığının yeniden düzenlenmesinde zorunlu
luk vardır. Yerigllcndirme anlayışında, vergi de
netiminde, vergi yangılanmasında köklü değişik
likler kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Maliye Bakanlığının 1974 malî yılı büt
çe tasarısına bakacak olursak, bu Bakanlığa 

32 038 616 09*2 lira ödenek tahsis edildiğini gö
rürüz. Bu tahsis edilen miktarın, carî giderler, 
yaıtırım giderleri ve sernmye teşkili ve transfer 
harcamaları olarak dağılımı şöyledir : 

Cari giderler için : 1 376 613 943 lira, 
Yatırım giderleri için : 164 250 000 lira ve 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları içim 

do : 30 498 752 149 lira. 

Cari giderlerle yatırım harcamaları top
lamı olan 1 540 863 943 lira, Bakanlığın kem
di ihtiyaçları için ayrılan ödeneği meydana ge
tirmekte olup, bunun dışında kalam, 30 498 752 149 
lira tutarındaki sermaye teşkili ve transfer har
camaları ise, doğrudan doğruya bu Bakanlığın 
faaliyetleri dışımda kalan ve diğer kam,u kuru
luşlarına yapılacak çeşitli transfer ödemeleri ile 
Devlet borçlarından oluşmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan ser
maye teşkili ve transfer harcamaları, şu ana-
gruplardan meydana gelmektedir : 

1. — Kurumlara katılma 
payları 750 000 000 lira 

2. lıktiısadi transfer
ler ve yardımları 3 209 500 000 » 

3. —• Malî transferler 
(Katma bütçeli idarelere 
Hazine yardımı 18 512 58li 766 » 

4. — Sosyal transferler 995 204 '66'5 » 
5. — Borç. ödemeleri (İç 

ve dış Devlet borçları) 4- 7 027 965 718 » 

TOPLAM : 30 498 7Öİ2 149 

•Kurumlara katılma payları ile iktisadî trans
ferler 30 498 000 000 içkide % 20 gibi bir oran 
taşınmaktadır. 1973 bütçesinde bu oran % 35 idi. 
Yani, 1974 bütçesinde kamu iktisadî kuruluşla
rının genel bütçeye yükü önemli ölçüde azaltıl
mıştır. 

Katma bütçeli dairelere Hazine yardımı 1974 
bütçesinde % 60;5 bir pay taşımaktadır. 1973' 
te bu oran % 35 idi. O halde 1974 bütçesinde, 
katma bütçeli dairelere, daiha fazla hizmet gö
türmeleri amaıcıyle, genel bütçeden kaynak trans
feri iki katma yakın artırılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1974 
malî yılı bütçesi ile Türkiye ekonomisine ilk kez 
getirilen dört yeni fon bütçenin önenıji yenilik-
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1 erindendir. Bu fonlar hakkında sizlere kısa bil
giler sunacağını. 

Birincisi, Yatırım Hızlandırma FVmUdur. Bir 
milyar lira ile, yıl içinde T974 programına ek 
olarak kabul edilecek projelerin gerektirdiği gi
derler karşılanacaktır. 

Maliye Bakanlığı bir milyar liralık fonu ge
rekli hallerde iki katma kadar artırafcileeektir. 

İkincisi, fiyat artışlarının gerektirdiği gider
ler karşılığı fonudur. Bu fon için ayrılan 700 
milyon lira ile bazı temel maddelerde yapılmış 
bulunan fiyat ayarlamaları nedeniyle yıl içinde 
bu maddelere ilişkin bütçe ödeneklerinin yeter
siz bir düzeyde kaldığı hallerde, diğer kuruluş
lara yapılacak ödenek aktarmalarıyle bütçe he
deflerine erişme olanağı sağlanacaktır. 

Üçüncüsü ise, «Küçük tasarrufları yatırıma 
yöneltme ve halkı teşvik fonuna yardımadır. 
Bu foın, ayrılan 400 milyon lira ile üçüncü sek
tör olarak geliştirmeyi öngördüğümüz halk sek
törü girişimciliğine ilk katkıları getirecektir. 

Halk sektörü girişimine ait yatırım projeleri
ni gerçekleştirmek am,a''Ci ile kurulan en az 1 000 
ortaklı kooperatifler ve anonim, ortaklıklar bu 
fondan yararlanacaklardır. 

İhdas edilen fonların dördüncüsü ve sonun
cusu, kurulması kararlaştırılan «Sanayi ve koo
peratifler bankaları» sermayelerine katkı fonu
dur. Bu fon için de 95 milyon lira talhsis edil
miştir. 

Buraya kadar Maliye Bakanlığı Bütçesine 
1'974 yılı bütçe tasarıisı ile konan dört yeni fo
nu ve amacını arz etmiş bulunuyorum:. 

Bildiğiniz gibi, Türk bütçe sistemlinde malî 
denetimlin sonucu kesinhcsaptır. Bütçe ile yü
rütme organına verilen yetkilerin kullanılma du
rumlarını değerlendiren kesinlhesap kanunu ve 
ekleri kamuoyunda gerekli ilgiyi görememekte
dir. Bütçe hazırlanırken, yani millî gelirden 
Devlete düşen payın kullanılış yer ve biçiminin 
saptanması aşamasında çok duyarlı olan kamu
oyumuzun, söz konusu tahsislerin nasıl kulla
nıldıkları ile ilgilenmemesini bir çelişki ve bu
nun ona gereği gibi yanisıtılmaniıasını da hata
lı bir davranış olarak görmekteyiz. Halen Yüce 
Mecliste kaınunlaşmaiyı' bekleyen en son kesin-
hosap kanun tasarısı 19167 yılma aittir. 

Malî yönetime de etkinlik kazandırmağa 
mecburuz, öteden beri Devlet hizmetlerinde gö

rülen hesapsız harcamanın en dikkate değer ör
neği Şuibat ayındaki ödenek yağmasıdır. Gerçek
ten 1969 - 1972 yılları arasındaki 9 yıllık dönem
le ilgili bir araştırmadan saptadığıma göre, ma
lî yılın son ayı olan şubat ayındaki harcama
lar, diğer l!l ay harcama ortalamasından % 205 
fazla olmaktadır. 

Mahsup dönemindeki harcamaların etkisi 
kaldırıldığı takdirde, bu oran % 1'95'e inmekle 
.birlikte, şubat ayı harcamasının ödenek kaybet
memek endişesiyle diğer herhangi bir ay harca
masının iki katını bile aşması, gereksiz harca
maların varlığını kanıtlar. İsrafın, şubat ayı ile 
ilgili bu eğilimden de ibaret bulunmadığı gerçe
ği karşısında, durumun önemi daha da artmak
tadır. Buna program bütçe tekniğinin de bir 
çare getirmediğini görmekteyiz. 

Bu durumun önleyeceğine kani olduğumuz 
tedbirleri de arz ediyorum. 

Bütçe yılının son ayındaki yersiz harcama 
eğilimi, giderlerin zamanlandırılması ve şubat 
ayı hareamalarının belli konularla kısıtlanması 
gibi tedbirlerle bir ölçüye kadar hafifletilebi
lir. Ancak, sorunun gerçek çözümünün uzun va
deli başka tedbirleri gerektirdiği inancındayız. 
En etkin tedbir, Devlet örgütüne verimlilik kav
ramının kazandırılmasıdır. Harteamailarm daha 
etkili olarak denetlenmesinin de aynı amaca yö
nelik yeni bir anlayışla mümkün olacağı kanı
sındayız. 

Bu anlayışın toplumumuz açısından gereği, 
kamuoyunun ilgisini kesinihesaplara da çekmek
tir. 

Verimlilik anlayışımın şeklî görüntüsünü 
program - bütçe modelinde bulmak mümkün
dür ; fakat kanımızca temel değişikliğin, kanu-\ 
nî bir çerçeve içinde sistemjleıştirilmesi zorun
ludur. Bu nedenle 47 yıl önceki koşulları yansı
tan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun ve 
2*490 sayılı İhale Kanununun birlikte değiştiril
mesi yerinde olacaktır. 

Modern bir malî yönetimin gereklerine ce
vap vereceği, bu arada kamu hizmetlerine etkin
lik kavramını getireceği belirtilen ve hazırlık
ları son aşamada olduğu haıber verilen Genel 
Muhasebe Kanunu ve 2490 sayılı Kanun tasarıla
rının bir an önce Parlamentoya sunulmasına ça
lışılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, biraz döner sermaye so
rununa de ğinec e ğhn. 
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Kanunî fonların belli kurallara uygun tutum
lu bir biçimde yönetilmesi gereğine aykırı bir 
uygulama da döner sermayelerde ortaya çık
maktadır. Gerçekten, bütçe ilkelerinden birka
çına birden istisna teşkil eden ve bugünkü Dev
let sistemimiz içinde asıl amacı kamu hizmeti 
olan bir faaliyetin yürütülmesi sırasında arızî 
olarak ortaya çıkabilecek kapasite fazlasını de
ğerlendirmek için özel durumlarda başvurulması 
ıgereken bir olanak, bugüne kadar bütçe harca
ma kurallarından kaçmanın çok yaygın bir yo
lu olarak kullanılmıştır. 

1973 yılma ait bilgilere göre genel ve katma 
bütçeli kuruluşlara bağlı bini aşkın döner ser
maye birimine verilmiş olan sermayeler toplam,ı 
5,5 milyar lirayı geçmektedir. Bu genel ve kat
ma bütçeli kuruluşların bütçelerinin ise 8 mil
yar liralık kamu fonunun yönetimini ilgilendir
mekte olduğunu ifade edersek, sorunun önemi 
daha belirgin hale gelir. 

Belli kuruluşlara süreli olarak kaynak akta
rarak, o kuruluşun döner sermayeli faaliyetini 
finanlse etme usulüne son verilmelidir. Döner 
sermayeye, ekonomik faaliyeti devam ettirecek 
ve bir defaya maihsus olmak üzere tahsis veril
melidir. 

Denetimden ve gider yapılırken uyulması ge
rekli kurallardan belli ölçüde kurtulma olanağı
na da salhip olduklarından, Devlet örgütüne hâ
kim, israfın dalha önem kazandığı bu kamu 
kesimini düzenleyen yasalar som derece dağınık
tır. Bıı, nedenle, bütçe uygulanmalarının önemli 
bir bölümünü teşkil öden döner .sermayelerin yö
netim, denetim, ve muhasebe birliklerini ve böy
lece kamu kaynaklarının daha etkin kullanı
mını sağlamak amacıyle hazırlandığı anlaşılan 
İşletme Fonları Kanunu tasarısı ile ilgili çalış
malara hız verilmesi uygun olacaktır. 

Devlet örlgütündeki israfın ve aksayan nıalî 
yönetimin düğüm ve çözüm, noktalarından biri
nin muhasebe örgütü olduğu anlaşılmaktadır. 

Uzun bir süredir muhasebe örgütünün ken
di haline bırakıldığı; saymanlıkların herkesçe 
bilinen halinden, kadro imkânlarının tamamen 
tükenmiş olmasından ve Maliye Bakanlığı per
sonel sayısının son 13 yıldaki % 187 artmasına 
karşılık, muhasebe örgütünde bu artışın % 44' 
te kalmasından anlaşılmaktadır. Muhasebeye 
gereken önemin verilmesi amacıyle bu hizmeti 

yürüten birimin yeni elemanlarla takviye edilme
si ve işleyiş bakımından yeni bir görünüm ka
zandırılması uygun olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım., kamu hizmetlerini dü
zenli ve ahenkli bir şekilde yürütmek amacı ile, 
11 ve ilçelerde Maliye Bakanlığınca hükümet ko
nağı inşa ettirilmektedir. 

Planlı kalkınma döneminin başında yapılan 
envanter sonuçlarına göre 141 ilçede hiç hükü
met konağı olmadığı, 90 ilçede ise son derece 
kifayetsiz hükümet konağı bulunduğu, 13 ilin 
hükümet konağının ise, işe yaranmaz durumda 
olduğu tespit olunmuştur. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan devresinde 
5 il ve 5'9 ilçe hükümet konağı inşa edilmiş ve 
üçüncü beş yıl içinde ise 33 ilçe hükümet kona
ğı ve 7 il hükümet konağı inşası için 1974 yı
lında ödenek ayrılmıştır. Şu duruma göre 139 
ilçede henüz hiç hükümet konağı bulunmamak
ta veya son derece kifayetsiz ve eski binalarda 
görev yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı günün ko
şullarına uygun olarak yeni bir Bakanlık binası 
inşaatına başlamış bulunmaktadır. 

Bu inşaatın süratle gerçekleştirilmesini dile
riz. Ayrıca, bazı il ve ilçelerde hükümet konağı ve 
karakol binaları yaptırma ve onarma amacı ile 
kurulan deımdkleri, devlet olma anlayışımızla 
bağdaıştıramadığımızı da belirtmek isteriz. 

Diğer taraftan, Devlet hukuk danışmanlığı
nın ve mulıa'kemat hizmetlerinin, yur.t düzeyinde 
aksaksız ifası için 4 il merkezi ile, Hazine avu
katı mevcut 1128 ilçenin dışında kalan ilçeleri-

' mizde de Hazine avukatlığı kadrolarının ihdası 
ile bu kadroların doldurulmasında sayısız ya
rar gördüğümüzü ifâde etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı 1974 
Malî Yılı Bütçe tasarısı hakkımdaki Grupumuz 
görüşleri ile ilgili son sözlerimizi söylemeden, 
lönemji bulduğumuz bazı hususlara da müsaade
lerinizle değinmek istiyoruz. 

özellikle gelir vergisi sistemimiz, muafiyet ve 
istisnalar yönünden, vergi adaletini zedeleyen 
ayrıcalıklar yaratmıştır. Böylece gelir vergisi, 
büyük ölçüde, dar ve sabit gelir grupları üzeri
ne yüklenen bir vergi olmuştur. 

Bugün Batı'da uygulandığı gibi, vergiye esas 
matrahın, gizlenmesi mümkün olan bir kısım, 
serbest meslek ve ticarî kazançlara uygulanan 
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vergi hadlerinin, artırılması ve buna karşılık, ge
lirlerin, gizlenmesi mümkün olmayan ücretlere 
de daha düşük vergi hadlerinin uygulanması in-
celemo konusu yapılmalıdır. 

Vergi Usul Kanunu günümüz koşulları kar
şısında yetersizdir. Vergi yükünün de adaletsiz 
bir şekilde dağılımına yol açmıştır. 

Vergi kanunlarının etkin ve âdil bir biçimde 
uygulanmaismın sağlanabilmesi için Vergi Usul 
Kanunu değiştirilmelidir. 

Halen vergi kanunları ile getirilen teşvik sis
temi, kendisinden beklenen alnaçlarla çelişkili 
bir tarzda işlemektedir. Bazı durumlarda, istih
dam sorunlarımıza ters düşmekte ve fazla kapa
site yaratarak kaynak israfına da yol açmak
tadır. Bumdan ötürü, Hükümjet Programında yer 
aklığı ,g!ibi vergi mevzuatının getirdiği teşvik 
sistemi yeniden düzenlenmıelidir. 

Mahallî idarelerimizin gelirleri yetersiz bir 
düzeydedir. Birçok malhallî hizmet bu yüzden ak
samaktadır. Bu halin önlenmesi için Belediye 
'Gelirleri Kanunu taisaraınin yeniden Yüce Mec
lise getirilmesi dileğimizdir. 

Vergi anlaşmazlıklarının, kendine has özel
likleri içinde, hızlı ve âdil bir şekilde çözümü
nün sağlanmasını öngören, idarî mahkemeler 

'tasarısı içinde malî kaza ilkesini belirli bir şekil
de sağlayacak değişiklik te'klifleri bir an önce 
Yüce Metelise sunulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye 
Bakanlığı 1974 yılı Bütçesi üzerindeki Cfrupu-
muz görüşlerini arz etmiş bulunuyorum,. 

Sayın Maliye Bakanımıza ve onun. şahsında 
Bakanlığın güzide mensuplarına 1974 bütçesi-
jLİn uygulanmasında da başarılar diler, yüce he
yetinize Grupum adına ısaygılar sunarım. 
(Ö. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, Sayın Yavuz-
alp. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı Büt
çesi üzerinde üç grup sözcüsü arkadaşımız ve iki 
de şahısları adına konuşacak arkadaşımız var. 
Bu, tahminimıize göre 1,5 saatlik bir mesaiyi ge
rektirmektedir. 

Bu bakımdan, eğer tensip ederseniz 19,30'da 
sona erecek çalışm;a süremizden sonraki oturu
mun 21,00 yerine daha erken bir saate alınma
sını yani, bunun 20,00 olarak tespitini tasviple
rinize sunuyorum. Kalbul buyuranlar... Kabul et
meyenle r... Kabul edilmiştir. 

Saat 20,00'de toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum,. 

Kapanana saati : 19,21 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 
BAŞKAN — Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargü (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 ne i Birle
şiminin 3 ncü Oturumunu 'açıyorum. 

Maliye Bakanlığı 'bütçesi üzerindeki görüşme
lere devam ediyoruz, 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ahmet Mahir Ablum'un. 

Buyurun Sayın Ablum. 
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A. P. GRUPU ADINA AHMET MAHİR AB
LUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, Maliye camiasının güzide mensupları; 

1974 yılı bütçe tasarısını hazırlayan, 'tasvip
lerimize nıazhar olduktan sonra onu tatbik ve ta-
kilbedecek olan, 'harcamaların gerektirdiği nakit 
imkânlarını sağlayan, memleketin para - kredi, 
maliye ve ekonomi politikalarının 'tespit ve icra
sında önemli sorumlulukları ve rolü (bulunan Ma-
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üye Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler 
dolayısıyle Adalet Partisi Grupunun görüş ve 
eleştirilerini arz etmek üzere 'huzurunuza çıkmış 
(bulunuyorum. 

Bütçelerin, hükümetlerin malî ve iktisadî poli
tikalarını yansıtması. Hükümet programlarının 
bir nevi icra vasıtasını teşkil etmesi hususu 'da 
dikkate alındığında, eleştirilerimizin başında, ak
la hemen şu sualler gelmektedir : 

Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan bütçe, 
memleket ekonomisinin içinde bulunduğu pahalı
lık, enflasyon, istihdam gibi ciddî sorunlaırm çö
zümlenmesine yardımcı olabilecek nitelikte midir? 

Kalkınma planının öngördüğü yatırımların 
realize edilmesine imkân verecek güce ve vasıf
lara sahip midir? 

'Samimiyet ve denklik prensiplerine ne dere
ceye kadar sadık kalınarak hazırlanmıştır? 

Gelirler realist İbir görüş içerisinde tahmin 
edilmiş midir? 

Hakikî açığın miktarı nedir; hangi kaynaklar
la kapatılacaktır? 

İhtiva ettiği hükümler itibariyle Anayasaya, 
hukuka,, genel ekonomi kurallarına uygunluk de
recesi nedir? 

Özellikle sermaye teşkili ve transfer harcama
ları kalemlerinde yer alan tahsisatların gerek 
miktar, gerekse yöneltildikleri amaçlar itibariyle 
realiteyi ve kendilerinden beklenilen maksadı ta
hakkuk ettirebilme olanakları var mıdır? 

Bütçe ile direkt veya endirekt ilgisi bulunan 
malî mevzuattan, günümüzün şart ve ihtiyaçları
na cevap vermekten uzak, noksan ve kusurlu olan
lar hakkında ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Bakanlık teşkilât ve elemanlarının, Bakanlığın 
fonksiyonlarını ifadaki kifayet ve yetenekleri ne 
seviyededir? 

İşte sayın milletvekilleri, eleştirilerimizin baş
lıca mihrak noktalarını bu sualler ve onların ce
vapları teşkil edecektir. 

'Sözlerime başlarken şu hususa değinmek iste
rim ki, bugünkü iktidarın büyük 'kanadını teşkil 
eden Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüleri, 
partilerinin muhalefette bulunduğu senelerde büt
çe müzakereleri sırasında, halklı veya haksız, dai
ma bütçelerin samimiyetsizliğinden, yatırımları 
gerçekleştiremeyeceğinden, enflasyonu kamçılayı
cı nitelikte olduklarından, açık verdiklerinden söz 
»edegelmişl erdir. 

Ne 'garip bir tecellidir ki, iktidara gelmeleri 
üzerine hazırlamış oldukları ilk bütçe, aynı it
hamlarla ciddî ve haklı ibir eleştiriye tabi tutul
maktadır. Filhakika, ıbu bütçenin tümü üzerinde 
Genel Kurulda cereyan eden müzakereler sırasın
da; bu bütçenin masrafçı olduğu, istikrarı sağla
yıcı vasıfta olmadığı, gelişme ve büyüme getirme
diği, gayrisamimî, dengesiz, yatırımları tahakkuk 
ettirme gücünden yoksun olduğu grupumuz görü
şü olarak gerekçeleriyle birlikte ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Anakarakterini ve niteliğini böylece belirledi
ğimiz 1974 yılı ibütçe tasarısında genel bütçe gi-
-derleri 81 600 000 000 lira, .gelirler 75 600 000 000 
lira ve bütçe açığı da 6 milyar lira olarak hesap 
edilmiştir. 

Grupumuzun ıgelir bütçesi üzerindeki görüş ve 
eleştirileri yarın teferruatlı gerekçeleriyle arz 
edilecektir. Bendeniz burada «sadece gelir tahmin
lerinin ekonomik şartlar ve realiteler ihmal edil
mek suretiyle yüksek tutulduğuna değinmekle ik
tifa ederek, sözü bütçe açığına getirmek istiyo
rum. 

Hemen ifade edeyim 'ki, hakiki bütçe açığı ta
sarıda gösterildiği üzere 6 milyar değil, bu raka
mın çok üzerindedir. 

Şöyle ki, iktidar ve muhalefet partilerine men
sup Bütçe Karma Komisyonu üyelerince tanzim 
'edilmiş olan raporların çoğunda da belirtildiği gi
bi, ödenekler, fiyat artışları nazarı itibara alın-
miadan tespit edilmiş ve artırılmaları gerektiği 
ifade edilegelmiştir. Bütçenin, Karma Komisyon
daki müzakeresi sırasında konuşmacıların çoğu
nun aynı hususu dile getirdikleri ve bu gerekçeyle 
artırma önergeleri verildiği, verilen bu önergele
rin kabulünü talep eden bakanların mevcudiyeti 
dikkat nazarına alınırsa, yıl içinde de ödenek ar
tışı talepleriyle Maliyenin sık sık karşılaşacağı ve 
açığın artacağı kolayca anlaşılır. 

Esasen yüksele tahmin edilen (bütçe gelirleri, 
geçmiş yıllarda başlayan ekonomik canlılığın de
vam edeceği ve dış ticaretin programda öngörü
len düzeyde tahakkuk ettirileceği varsayımına da
yandırılmıştır. Halbuki, bir taraftan daima ar
tan fiyatlar ve ekonomide hüküm süren istikrar
sızlık; diğer taraftan Hükümetin özel sektöre kar
şı takındığı menfî ve ürkütücü tutum nedeniyle 
işhayatmda başgösteren durgunluk, yatırım ve 
üretimdeki azalma temayülü ve artan işsizlik ne-
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denleriyle gelirlerin, talimin edilenin bir bayii al
tında (kalacağı kanısını kuvvetlendirmektedir. 

Ekonomitmizdeki ve millî 'gelirimizdeki katkısı 
son yıllarda bir hayli yüksek seviyede olan özel 
sektörün, «Aracı, tefeci, sömürücü» olarak nite
lenmesi; yaratılmak istenilen halk 'sektörü karşı
sında farklı bir muameleye tabi tutulacağı intibaı
nın uyandırılmış olması, itiraf etmek gerekir ki, 
özel 'sektörün yatırım ve iş yapma hevesini kirlet
mektedir. 

Daha birkaç gün önce Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesinin bu salonda müzakeresi sırasın
da 'Sayın Bakanın free - sboplar vesilesiyle özel 
sektöre yönelttiği tutumun hatırlanması bile kâfi 
gelecektir sanırım. 

Bütçe hesap ve tahminlerinin samimiyet ve tu-
ıtarlığı biran için kabul edilse dahi, bizzat Maliye 
Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan üstükapalı 
ibütçe açıkları mevcuttur. Nitekim", Bütçe Kanun 
tasarısı Maliye Bakanının, Devlet 'Memurları Ka
nun ve yönetmeliklerinin gerekbireıeeği giderleri 
karşılamak için konulan 550 milyon liralık fonu, 
ihtiyaç nispetinde; 1 milyar liralık yatırımları 
hızlandırma fonunu iki katma kadar; 150 anilyan 
liralık yüksek öğretimde kapasite artırma fonunu 
iki katına kadar; 350 milyon liralık selektif kredi 
fonu ile beşer milyon liralık sosyal 'güvenlik ve 
deprem fonlarını lüzumu kadar 'artırabileceği 
•hükmünü ihtiva etmektedir. 

'Görülüyor ki, bu artırma yetkileri birer ilâve 
açık kalemi olarak önümüzde bukınmakbadır. 

Bütçe açığının kapatılış şekli ise, ayrıca üze
rinde durmaya değer bir husustur. Geçmiş yıllar
da bütçe açıklarının iç istikraz yoluyle kapaitilma-
sma tevessül olunduğu bilinmektedir. Ancak, 6 
milyaran çok dununda bulunan o açıkların bile 
bu yolla kapatılmasında karşılaşılan müşkülât, 
keza hepimizce malumdur. Hal böyleyken ekono
mik istikrarsızlığın büküm sürdüğü, fiyatların de
vamlı 'artış 'gösterdiği, halka açık şirketlerin pi
yasaya baş 'vurarak gayet cazip tekliflerle tahvil 
ve hisse senetlerini satmaya çalıştığı bir ortamda, 
piyasanın 6 milyar gibi büyük bir istikrazı, ban
ka kaynaklarının zorlanıması yoluna baş vurulma-
isı halinde dahi karşılayabileceğini düşünmek, f az-

• la bir 'iyimserlik olacaktır. 
Şimdi bütçenin diğer bir yanına geçiyorum. 

Bütçe Kanunu tasarısının 48 nci maddesiyle ih
das edilen Devlet Memurları Kanununun ve yö

netmeliklerin gerektireceği giderlerin karşılanma
sına muhasses global ödenek, 49 neu maddesiyle 
ihdas olunan fiyat artışlarının gerektireceği gi
derleri karşılama ödeneği, 50 nci maddeyle 'geti
rilen yatırımları hızlandırma fonu, 51 nci madde 
ile öngörülen küçük tasarrufları yatırama yönelt
me ve teşvik fonu, 35 ve 36 nci maddelerle tespit 
edilen ders ve konferans ücretleri ve 38 nci mad
deyle düzenlenen iş riskli, iş güçlüğü ve temininde
ki güçlük ödenekleri sistem olarak olumlu bir 'gö
rüntü arz etmekle beraber, gerek miktar ve sevi
yelerinin kifayeti, gerekse gayelerkıden ayrılan 
'aımaçlarla bir nevi baskı vasıtası olarak istimal 
edilmeleri ihtimali üzerindeki endişelerimizi be
lirtmek isterim. 

<Bu bütçe ile tespit olunan memur maaşlarına 
tatbik edilecek katsayının, memurlara verilecek 
doğum yardımının ve fazla mesai ücreti taban 
miktarımın çok düşük tutulmuş bulunduğunu, ev
velce müteaddit vesilelerle do arz ettiğimiz veç
hile, değil daha müreffeh bir hayat seviyesi sağ
lamak, değil Hükümetin «G-elirleri fiyatların 
önünde gideceği» hususundaki va'dine uygun düş
mek, son yıllarda 'artan hayat pahalılığını bile te
lâfi edecek 'seviyeden çok geri kaldığını Hükümete 
bir kere daha hatırlatmayı vazife addediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış olan bütçe tasarısının hukuka, 
Anayasaya, ekonomik kurallara aykırı düşen hü
kümlerine değineceğim. 

1211 sayılı Merkez B'ankası Kanununun 50 nci 
maddesi, Hazinenin, bankadan en. fazla genel büt
çe ödeneklerinin % 15'i nispetinde kısa vadeli 
borç alabileceğini öngördüğü halde, Bütçe Kanu
nu tasarısı bu nispeti kaldırarak, Hazinenin ban
kadan yeteri kadar borçlanabileceği hükmünü 'ge
tirmek 'suretiyle Merkez Bankası Kanununu tadil 
ettiği 'gibi, ekonomik açıdan ise rahatlıkla emis
yona müncer olabilecek bu vasıtanın, bilhassa pa
halılık ve enflâsyonun hüküm sürdüğü bir »ırada, 
hükümetlere 'verilmesinin tehlikesine ve zararlı
lığına dikkat nazarları çekmek isterim. 

Merkez Bankası Kanununun 40 nci maddesi, 
bankada toplanan kanunî ımunzam karşılıkların 
azamî % 20'sinin, Yüksek Planlamanın uygun 
mütalâası üzerine ve ancak Bakanlar Kurulunca 
ve 'münhasıran ziraî finansman için kullanılabile
ceğini belirttiği halde, bütçe tasarısı bu- hükmü 
değiştirerek, Maliye B'akanının bu karşılıkların 
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% 50'sim İktisadî Devlet Teşekküllerinin finans- | 
inanma tahsis edebileceği esasını 'getirmektedir. I 
Kanunî munzam karşılıkların, para - kredi politi
kasının en etken bir aracı olduğu, ekonomik istik
rarın (bozulduğu devrelerde 'hükümetlerin baş vu
rabilecekleri 'emniyet supabını teşkil ettiği ve iti
na ile kullanılması gerektiği 'düşünülürse, bunun 
tehlikesi ve 'munzam karşılıkların ihdasmdaki eko
nomik gerekçeye aykırılığı kolayca görülmektedir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun, me- I 
mur maaşlarından yapılacak emeklilik ve terfi 
farkı kesintilerinin ödenmesiyle ilgili hükümleri, 
Ibütçe tasarısıyle değiştirilmektedir. Bütçe kanu
nu tasarısının 90 ve 92 nci maddesiyle (getirilen 
vergi muafiyeti eri ve Hükümete verilen Damga I 
Resmi nispetini indirme yetkisi ise, keza ilgili I 
vergi kanunlarında değişikliği tazamınun etmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin Anayasaya ve 
ekonomi kurallarına ters düşen cihetlerini böylece 
tespit ettikten sonra, şimdi do bütçe ale 'direkt ve
ya endikrekt ilgisi ve Maliye Bakanlığının vezaifi 
cümlesinden olması dolayısıyle, Bakanlığın sürat
le Meclislere 'getirip, çıkarmasını 'gerekli gördü
ğümüz kanunî tedbirlere temas etmek istiyorum. 
Ancak, «Bunlar yeni sorunlar değildir; yıllarca I 
getirilip çıkartılanıamışsa, bunun sorumluluğu- I 
nun bize yükletilmemesi gerekir.» 'şeklindeki muh
temel bir cevabı naızarı itibara alarak, Millî Eği
tim (bütçesinin Genel Kurulumuzda görüşülmesi I 
sırasında Sayın Millî Eğitim Bakanının aynen; 
«Ara dönemi taklbeden 14 Ekim seçiminden son
ra demokrasinin bütün kui'allarmm işlediği bir 
'devirde Bakan 'olarak, iktidar olarak bütün so
runlara çözüm 'arayıp bulmak zorundayız.» şek
lindeki Ibeyanmı hatırlatmakla iktifa ettikten son
ra, asıl konuya 'geçiyorum. 

Esasen 'gelişen ihtiyaçlara cevap veremezken, 
program - Ibütçe tatlbikatına geçildikten sonra bu 
sistemle de uyuşmazlık içinde bulunan 1050 sayılı 
MübaseSbei Umumiye Kanunu süratle değiştiril
melidir. Yatırımları geciktirici, mal ve hizmetleri 
Devlete pahalıya mal edecek nitelikteki 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve llıalle Kanununun, bir 
an evvel Meclislere şevki ve değiştirilmesi zorun
lu »bir hal 'almıştır. Halka 'açık şirketlerin günden 
güne 'arttığı, küçük tasarrufların yatırımlara yö
neltilmesine şiddetle ihtiyaç bulunduğu şu sıra- [ 
larda Sermaye Piyasası 'Kanununun çıkartılma
sında geç bile kalınmıştır. ! 

I Bankacılığımızın çağdaş, modern bankacılık 
j esaslarına göre 'geliştirilmesi, bankalar üzerindeki 

Devlet denetiminin müessir ve kredi mekanizma
sının 'ekonominin ihtiyaçlarını daha elverişli kar
şılar 'bir hale getirilmesi için Bankalar Kanunu
nun yeniden ele alınıp, değiştirilmesi yararlı ola
caktır. 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma, 
hakkındaki Kanun ve Ibuna müsteniden çıkartılan 

I karar ve tebliğlerin yeniden gözden geçirilerek; 
dış ticaretimizi, görünmeyen muamele transfeıie-

I rini ve sermaye hareketlerini yavaşlatıcı, önleyici 
hükümlerden arındırılması, formalitelerin azaltı-

I lıp basitleştirilmesi Sağlanmalıdır. 
MEYAK Kanunu süratle çıkartılarak, memur 

maaşlarından bu maksatla yapılmakta olan kesin
tilerin, aslî 'amaçlarında kullanılıp, nemalaındırıl-
ması sağlanmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu, sandığın fonksiyonlarının yeniden düzen
lenmesi ve kaynaklarının sağlıklı bir hale ge
tirilmesi ve Hazine ile münasebetlerinin düzen
lenmesi amacıyle yeniden revize edilmelidir. Ar
tan hayat pahalılığının kısmen telafisi ve sos
yal adaletin sağlanması amacıyle asgarî geçim 

I indirimi ve vergilerdeki işçi, memur, küçük es-
j naf ve sanatkârlar lehine olan muaflıklar yeni

den düzenlenmelidir. 
BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız kaldı. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET MAHİR 

] ABLUM (Devamla) — Hem vergi adaleti ve 
verimliliği ve hem de Ortak Pazara geçiş dö
neminde üyeliğe geçişimizi kolaylaştırmak ba
kımından, «Katma Değer Vergi sistemine» ge
çiş tedbirleriyle, işletme Vergisinin nispetinin 
düşürülüp kapsamımın genişletilmesini sağlaya
cak değişliklik, vakit geçirmeden getirilmeli
dir. 

Mahallî idarelerin normal ve kifayetli bir 
gelire sahip olabilmelerini taminen Belediye Ge
lirleri Kanununun hazırlanması ve Meclislere 
getirilmesine Maliye Bakanlığı yardımcı ve ön 
ayak olmalıdır. Her ne kadar Bakanlığın son 
günlerde neşrettiği bir tebliği file vergi uzlaşma 
sisteminin genişletildiği müşahade edilmekte 
ise de tam ve kâmil sistematik bir idarî uzlaş
ma sisteminin geliştirilmesi, süratli ve etken 

r vergi mahkemeleri ihdası için tedbirlerin oluş
turulması, bugün daha çok önem kazanmış bu-

i Ilınmaktadır. 
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Dış ülkelerde çalışan isçilerimiz ve artan dış 
malî, iktisadî münasebetlerimiz nedeniyle he
nüz kendileriyle mükerrer vergilendirmeyi ön
leme anlaşması yapmadığımız memeleketlerle 
do bu kabil anlaşmaların yapılmasının sürati en-
dirilmesine gayret edilmelidir. 

Son çıkan malî afla ilgili olarak, affın gaye
lerinden biri ulan malî ihtilâfların azaltılmasını 
sağlamak amaeıyle, Maliyenin açıklayıcı ve 
uyarıcı bildiriler yayınlaması faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Maliye Ba
kanlığımızca doların kıymetiyle ilgili olarak 
alınmış olan son revalüasyon kararma da kısa
ca değineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ablum süreniz bitti efen
dim. 

AHMET /' MAHİR ABLUM (Devamla) — 
Bağlayacağım Sayın Başkan. 

Dış ticaretimiz devamlı olarak açık vermek
te iken, ihracatımıza, kur yetersizliği, nedeniyle 
vergi iadesi şekliyle prim verilmesi uygulanır
ken, iç fiyat seviyesi artış gösterirken, artan 
petrol fiyatları nedeniyle döviz rezervlerimiz 
bir baskı altında bulunurken ve hele kıymetli 
dünya para piyasalarında hâlâ dalgalanmakta 
iken, doların kurunda yapılan bu değişikliğin 
zamansızlığına ve isabetsizliğine işaret etmek is
terim. Bu değişiklik, ihracatımız üzerinde ters 
yönde etki yapacağı gibi, büyük bir kısmını 
kredili ithalâtın teşkil ettiği dolar sahasından 
vaki ithalâtımız dolayısıyle en azından kısa va
dede bir ucuzluk sağlanması da mevzuubahis 
olmayacaktır. 

Bu şekilde Grupumuzun görüşlerini arz et
miş bulunuyorum Sayın Başkan. Maliye Bakan
lığı bütçesinin milletimize, vatandaşlarımıza ve 
Bakanlığın güzide elemanlarına hayırlı olması
nı teemnni eder, saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Abluım. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

Sayın Abdurrahman Ünsal'da. 
Buyurunuz Sayın Unsal. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
UNSAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 

1974 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek 

üzere huzurunuzda bulunuyorum. Grupunı adı
na Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Maliye Bakanlığının, Kuruluş ve Görevlerine 
ait Kanunda ifadesini bulduğu üzere, ülkemizde 
de ekonominin genel dengesi bakımından maliye 
politikasının başlıca hazırlayıcısı ve yürütücüsü 
durumunda olan Maliye Bakanlığı özel bir mev-
kiye sahip bulunmaktadır. 

Gerçekten hemen her ülkede, ekonominin bü
yümesine dönük politikalar manzumesi esas iti
bariyle maliye teşkilâtının görevleri çerçevesinde 
ağırlığım hissettirmekte ve özellikle maliye poli
tikasının bir uygulama programı olan bütçeler 
yoluyle ekonomik hayata istikamet ve şekil vere
bilmesi sebebiyle bütçeyi hazırlayan ve tatbika
tını murakabe eden kuruluşlar her memlekette 
çok yaygın bir görev ve yetki alanına sahip bu-
lunmaktadırlai'. 

Bahse konu temel ve genel çerçeve içerisinde 
Maliye Bakanlığının vazifeleri aşağıdaki şekilde 
hülâsa edilebilir: 

Giderler yönünden: Bütçe tasarılarını gerek
çeleriyle birlikte hazırlamak; kanunlaştıktan 
sonra bunların tatbikine ait işlemleri muhasebe-
leştirmek ve tahakkuk eden gider hareketlerini 
takip ve murakabe etmek. 

Giderlere ait kanun tasarılarını hazırlamak; 
diğer bakanlıkların bu vasıftaki tasarılarını ince
leyip, görüşlerini bildirmek; ek ve olağanüstü 
ödenek ve bölümler arası aktarma taleplerini in
ce! emele. 

Gelirler yönünden: Gelir bütçesini gerekçe
siyle birlikte hazırlamak; vergi politikasını hazır
lamak ve yürütmek; bunlara ait kanun tasarıla-
nı hazırlamak; kamu gelirlerinin kanunlarına 
göre tarh, tahakkuk ve tahsilini sağlamak; bu ko
nudaki tatbikatları denetlemek; özel idare ve 
belediyeler vergi sisteminin Devlet vergi sistemi 
ile ahengini sağlayacak tedbirleri almak. 

Bütçe dengesini sağlayacak yolları araştır
mak; Hazine işlemleri -yapmak; Hazine mevcut
larını nemalandırmak; her türlü iç ve dış finans
man kaynaklarını bulmak; borçları yönetmek ve 
ödemek; dış yardımların kullanılmasını düzenle
mek; kambiyo denetimine ait esasları hazırlamak 
ve Merkez Bankası eliyle tatbikatı düzenlemektir. 

Devlet para politikası ile uzun, orta ve kısa va
deli kredilerle ilgili politikaları Merkez Bankası 
ile birlikte yürütmek; Bankalar Kanununu tatbi-
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katlarını takip ve murakabe etmek, mevduat ve 
tasarruflara ait muameleleri tanzim etmek; eko
nomik münasebetleri idare etmek; iç ve dış eko
nomik hareketleri yakından takiibetmek; İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin finansman programları
nın uygulanmasını gözetlemek ve bu programla
rın kalkınma planı ve yıllık programlarda belir
tilen hedeflere uygun şekilde gelişmesi için gere
ken tedbirleri almak. 

Genel bütçe içindeki teşkilâtlarla ilgili dava
ları takiibetmek; Bakanlık içi ünitelerin tered
dütlerine konu teşkil eden hukukî meseleler hak
kında istişarî, yine genel bütçeye giren kuruluş
ların sulhen çözümlemek istedikleri ihtilâflar 
hakkında kanunî mütalâa vermek. 

Devlet mallarının edinilmesi, idaresi ve elden 
çıkarılmasına ait muameleleri yapmak ve taki-
betaıek. 

Maliye Bakanlığı yukarıda İzah edilen vazi
felerini kalkınma planlarına ait yıllık program
larda tespit olunan politika ve tedbirler çerçevesi 
içinde yTtrütmektedir. 

1974 yılı programına ve buna ait icra planı
na göre bahse konu politika ve tedbirleri şöylece 
özetlemek mümkündür: 

Kalkınma için gerekli kaynak artışını sağla
yıcı, ekonomik faaliyetleri yönlendirici, denge
sizlikleri giderici ve ekonominin genel dengesini 
koruyan istikrara dönük bir maliye politikası 
yürütür. 

Kamu kaynaklarının,' yatırımların finansma
nını aksatmayacak yönde kullanılması sağlana
cak ve yatırım projelerinin finansman güçlükle
rini önlemek maksadiyle Bakanlar Kuruluna bel
li sınırlar içinde ek ve olağanüstü ödenek verme 
yetkisi tanımak üzere gerekli çalışmalar yapmak
tır. 

Malî müdahale araçlarını, zamanında, ve ge
rektiği şekilde kullanılabilecek esnekliğe ve et
kenliğe kavuşturmaktır. 

Kamu yönetiminin verimsiz ve masraflı şe
kilde çalışmasını önleyici bir disiplin kurulması 
esastır. 

Büyüyen kamu harcamaları için gerekli olan 
gelir artışlarını sağlamak üzere vergi sistemi ve 
vergi idaresini yeniden düzenler, sürekli ve te
sirli bir kontrol mekanizması kurar. 

Vergi yargı sisteminin süratli ve tesirli bir 
şekilde işlemesini sağlayacak kanunî çanışmalar 
yapar. 

Para politikası, ekonomide fiyatların yeni bir 
seviyede dengeye ulaşmasını sağlamak hedefine 
müteveccih olmalıdır. Kredi politikasını, ferdî ve 
toplum tasarruflarının, teşkilâtlanmış malî kuru
luşlarda toplanmasını ve gelişen ekonominin kre
di gereklerinin bu kuruluşlar eliyle ve uygun 
şartlarla karşılanmasını sağlayacak yönde düzen
ler. 

1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı da, 1973 
yılında olduğu gibi program bütçe sistemi esas
larına göre hazırlanmış bulunmaktadır. Böylece 
Türk program sistemi ikinci uygulama yılma gir
mektedir. 

Bu sistemin uygulanmasına geçilmekle, kal
kınma çabası içerisinde bulunan ülkemizde, sı
nırlı kamu kaynaklarının, aletrnatif hizmet prog
ramları arasında daha etkili ve rasyonel bir bi
çimde dağıtılması amaçlanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca 1965 yılında başlamanı 
yoğun çalışmalar sonunda, sistem 1973 yılında 
yürürlüğe konulmuştur. Bu sistem, ilk uygu
lama yılı olan 1973 malî yılında kendisinden 
kısa dönemde beklenen faydaların büyük bir 
kısmını vermiştir. 

Şöyle ki, sistemin uygulanması ile, genel ve 
katma bütçeye dahil tüm daire ve kuruluşlarca 
yürütülen hizmetler, programlar halinde belir
lenmiş ve bu programlar ile ödenekler arasında 
ilişki Irarulmak sureti ile hizmet maliyetlerinin 
belirtilmesine ve kamu kesiminin büyük bir bö
lümünde kaynak israfının önlenmesine zemin 
hazırlamıştır. 

Sistemde ödenek dağıtımı, kuruluşların hiz
met programları esas alınmak suretiyle yapıl
maktadır. Hizmet programları ise kalkınma 
planı ve yıllık programlarda belirlenen amaç
ların yanısıra ilgili kuruluşun olağan hizmetleri
ne göre düzenlenmektedir.. Bu yapısı ile sis
temle, bir yandan bütçelerin hazırlanması ve 
öte yandan Yüce Meclislerde görüşülmesi saf
hasında alternatif amaçlar ve bu amaçlara ulaş
mak için izlenebilecek alternatif hizmet prog
ramları arasında seçim yapabilme imkânı sağlan
mıştır. 

Sistemde yatırım ödenekleri, proje bazında 
sınıflandırılmış olan hizmet programı!a.rına göre 
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ayrıldığından, yıllık programların uygulanma
sının izlenmesi ve program - bütçe ilişkisinin ku
rulması imkânı doğmuşitur. 

1974 malî yılında bütçemizin içerde ve dı-
şarda mâruz bulunduğu ekonomik ortamı ana-
ıhatlarrylte kısaca belirtmekte yarar vardır. 

Dünyamız, teknolojik ilerlemeler, karşılık
lı ekonomik münasebetler yönünden, devamlı 
olarak anlayış değişikliklerine uygun toplumlar 
açısından, yeni dengelemeler kurmak peşinde
dir., Millî sınır tanımadan her memleketi tesir 
sahası içine alan enflâsyon kasırgası dünyada 
şiddetini artırmaktadır. Memleketimizin, deği
şen yeni şartların ve enflasyonist baskıların te
siri dışında kalamayacağı ise, herkesin kaibulı :> 
edeceği bir gerçektir. Bu sebeplerle 1974 büt
çesinin, genel yapısı, bariz karekteri ne olursa 
olsun, dünyanın ve memleketimizin içinde bu
lunduğu özel ekonomik şartların menfî tesirle
rinden kurtulması güçleşmektedir. 

1974 bütçesinde öngörülen tedbirler manzu
mesinden dolayı sahip bulunduğu mazhariyeti
ne rağmen geçirdiğimiz yılların karşısına çıkar
dığı bazı dezavantajlar da vardır. Bunlardan 
biri, son 3 yılın fiyat artışları toplamının % 
70'in üstünde seyretmesidir, Diğeri, millî gelir 
artışının,' dış alım gelirleriyle birlikte 1973 yı
lında % 5,5 olmasıdır. İşçi dövizleri hariç tu
tulursa, bu artış % 4,6 civarında bir değer al
maktadır. ,' 

1973 yılı yatırımlaırının çok düşük olması da, 
mühim özelliklerinden bir tanesini teşkil etmek
tedir. Yurt dışında çalışan işçi sayısının, yıl
larca giderek artmasına rağmen, çözümlenenle-* 
miş olan bu meselenin katmerleşmiş bir sekide 
1974 yılına intikal etmiş olması da diğer bir özel
liğidir. Bu yıl da devam edeceği anlaşılan bu 
azalışın doğuracağı sonuçlar küçümsenemez. 

Az gelişmiş bir ülkeyiz. Çözüm bekleyen j 
büyük meselelerimiz var. AdaleMz bir millî 
gelir dağılımının sıkıntılarını çeken halk kitle
lerine sahibiz. Tarımımızı, yeni ve modem bir j 
düzene sokmak zorundayız. Sanayileşme zarw- i 
ıretleri içerisinde gayret sarf etmekteyiz. Dışar- ı 
da ve içerde ağır enflasyon baskıları altımda bu-
(Iunuyaruz. 

1974 yılı bütçesi bu politikaların tanzim edil
me gayretlerinin önde tutulduğu bir bütçedir. 
Halikımıza saadet yolunun açılabileceği esasın- j 

dan hareket edilmiştir. Hiç şüphesiz, fakirlik, 
bir yılın eseri olmadığı için, bir bütçe yılı için
de yok edileceği de beklenemez. Bu ölçülerle, 
meselelerimizin çözümünde yeni bir dönemin 
başlangıç bütçesidir. 

Malumunuz olduğu üzere, 1974 malî yılı 
konsolide bütçemiz 83 106 375 476 liradır. Büt
çe gelirleri toplamı : 75 034 700 000 liradır. Ara
daki fark,- 6 milyarlık iç istikrazla kapatılacak
tır, kapatılması düşünülmektedir. 

1974 yılı içerisinde yapılacak yatırımları ak- < 
satmamak için, fiyat artışlarından meydana ge
lecek külfetleri karşılamak üzere ve küçük halk 
tasarruflarını yatırıma yöneltmek için, bundan 
evvelki bütçelerde bulunmayan bir mekanizma, 
1974 malî yılı Bütçe Kanun tasarısına getiril
miş bulunmaktadır. Bu mekanizma şu 4 mü
him unsuru ihtiva etmektedir: 

1. Fiyat artışlarını karşılama fonu için, 
bütçeye 700 milyon lira konulmuştur.. Bunun 
maksadı şudur; sene içerisinde beklenmedik ve 
hesaba katılmamış olan fiyat artışlarından dola
yı meydana gelecek ihtiyacı karşılamak üzere 
700 milyon liralık bir rezerv düşünülmüş olmak
tadır. 

2. 1974 programının uygulanması, takibi ve 
koordinasyonuna ilişkin Kararname hükümleri
ne göre; 1974 programına ek olarak kabul olu
nacak projelere harcanmak üzere, genel bütçeli 
dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramında mevcut veya yeniden açılacak projele
rin ilgili harcama ihtiyacı için, gerektiğinde, 
Maliye Bakanı tarafından iki katı kadar bir 
ilâve yapılmak üzere 1 milyarlık bir fon tesis 
'edilmiştir; ihtiyaç halinde bu miktar 3 milyar 
liraya çıkarılacaktır. 

3. Küçük tasarrufları yatırıma yöneltme ve 
«Halkı yatırıma teşvik fonuna yardım» adı ak 
tında, 400 milyon TL.lık bir 3 neü fon tesis 
edilmiştir. 

4., Devlet Memurları Kanununun gerektirdi
ği giderleri karşılamak üzere 550 milyonluk bir 
4 ncü fon tesis edilmiş durumdadır. 

©öylece, 1974 yılı Maliye Bakanlığı bütçe
sine konulmuş bulunan bu 4 fon ile toplam 
4 650 000 000'luk bir esneklik bütçeye getiril
miştir. 

Bu kısa maruzatıımla, Millî Selâmet Partisi 
G-rupunun 1974 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi v 
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hakkında kısaca görüşlerimizi arz etmiş bulu
nuyorum. Maliye Bakanlığı Bütçesinin büyük 
(milletimize, aziz memleketimize, Maliye Bakan
lığının güzide mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, Grupum adıma Yüce Meclise saygılar su
nanım. ('M. S. P. ve C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Demokratik Parti O u p u adına Sayın Ve

dat önsal, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(!Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

'Maliye Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak De
mokratik Parti Grupunun görüş ve düşünceleri
ni arz edeceğim. 

Maliye Bakanlığı, ekonomik hayatımıza en 
ziyade müessir olan, ekonomik gelişmenin istik
rar içinde sağlanmasında sorumlu bir bakan
lıktır. Gerek bütçenin hazırlanması ve sarfı, 
(gerekse vergi politikasını hazııüamak ve yürüt
mek yolundaki görev ve yetkileri, sosyal ha
yatımızın düzenlenmesi bakımından da Mali
ye Bakanlığına büyük sorumluluklar yüklemek
tedir. 

Aöalba, ekonomimizin istikrar içinde geliş
mesi yönünden Maliye Bakanlığı ne derecede 
başarılı olmuştur? Önce bu konu üzerimde dur
mak istiyorum. 

Gerçi ekonomik istikrar ile sij^asî istikrar 
arasında çok yakın bir ilişki vardır. Siyasî is* 
tikrann temin ve tesisi ise, tüm Hükümetin 
işidir. Eğer Hükümetin genel politikasında bir 
açıklık ve istikrar yoksa, doğacak güvensizlik 
ortamı içimde ekonomik istikrarın sağlamması 
da büyük güçlükler arz edecektir. 

Hükümetin devamlı olmadığı, her gün yi-1 

kılmak ve dağılmak tehlikesine maruz bulundu
ğu görünümü doğarsa, siyasî ve dolayısıyla 
ekonomik istikrarın temini imkânsız hale gelir. 
Hele Hükümet bunalımları, siyasî pazarlıklar. 
da kârlı çıkabilmek mafcsadiyle bizzat Hükümet 
Başkanı tarafından çıkarılıyorsa, elbette o Hü
kümete güvenenlerin sayısı azalır ve neticede 
her alanda istikrar tehlikeye girer. 

Hole hele hükümetler tarafsızlıklarını yiti
rirler de hâdiselerin üzerimde kalmak yerine, 
hadiselerin içerisine girmek, taraf olmayı ter
cih ederlerse, bu takdirde milletin güvenine 

mazhar olamazlar ve dolayısryle istikrarı sağla
yamazlar. 

Maalesef Hükümetin son hâdiseler dölayısiy-
le kapandığı görünüm, milletin Hükümeti ol
ana yerine; bir sol azınlığın hükümeti olma gö
rünümüdür, Onun için diyoruz ki, bu Hükü
met artık tüm millete güven veremez, siyasî ve 
'ekonomik istikran sağlayamaz. 

Esasen, Hükümetin almış olduğu ekonomik 
kararlar da, ekonomik istikrann tesisine imkân 
vermeyecek yöndedir. Türk ekonomisi hızlı fi
yat artışlanndan muzdariptir. 1970 Ağustos 
ayında yapılan devalüasyondan sonra bozulan 
fiyat istikrarı bir türlü düzertilememektedir. 

Fiyat artışları her yıl biraz daha büyüyen 
bir artış temposu ile yükselmesini devam ettir
mektedir. Nitekim, devalüasyonu takibedeıı 
Ağustos 1970 ile, Eylül 1973 arasındaki üç yıl
lık dönemde, fiyatlar % 74 gibi çok büyük' bir 
artış göstermiştir. 

Bu nispet devalüasyon oranından da daha 
yüksektir. Böylece, devalüasyon gibi ağır bir 
operasyonu yapmaktan umulan yararlar fiilen 
ortadan kalkmış olmaktadır. 1973 yılında fiyat 
yükselmeleri ise rekor seviyede olmuş ve % 29,2 
gibi çok yüksek bir nispete ulaşmıştır. 

Ekonomimizin sıhhatli bir tarzda gelişmesini 
sağlamak için fiyatların kontrol altına alınması 
ve fiyat istikrarının sağlanması şarttır. Yeni 
Hükümet bunu yapabilecek midir? Hükümetin 
dört aylık icraatına bakılırsa verilecek cevap, 
kolaylıkla, «Hayır» olmaktadır. 1974 yılında, 
fiyat yükselmelerinin 1973 yılını da geride bı
rakması tehlikesi vardır. 

Nitekim, 1974 yılının ilk üç aylık dönemin
de fiyatlar % 10,5. oranında artmıştır. Geçen 
yıl aynı dönemde artışlar % 6,2 oranında idi. 
Bu rakamlar, fiyat artışlarını önleyeceklerini, 
ucuzluk getireceklerini vadedenlerin, bu vaatle
rinin iflâsını göstermektedir. 

Bu rakamlar, Mersin'de 30 kuruşa satılan 
domatesi Ankara'da 40 kuruşa, yedireceğini 
vadedenlerle; 40 liraya malolan ayakkabıyı 
245 lira yerine sadece 45 liraya sattıracağını 
vadedenler koalisyonunun iflâs belgesidir. 

Yeni Hükümetin kuruluşunu takibeden süre 
zarfında fiyatlarda görülen bu rekor artışlar, 
Hükümetin, Şubat ayında aldığı ölçüsüz ve he
sapsız zam kararları neticesinden doğmuştur. 
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Seçim Öncesi ucuzluk vadedenler, getirdikleri 
pahalılık karşısında, vatandaşa dönüyorlar ve 
diyorlar k i ; «Efendim, ne yapalım, dünya kon
jonktürü böyle ieabettiriyor.» 

O halde sormak isteriz, dünya konjonktürü
nün böyle icabettirdiğinin seçimlerden önce far
kında değil mi idiniz? Farkında değil idiyseniz, 
bu kadar hazırlıksız milletin iktidarına niçin 
taliboldunuz ? 

MEHMET SÖZMEZ (Hatay) — Siz gelsey
diniz. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Devamla) — Olacağız biz de inşallah. Siz za
ten iflâs ettiniz, sıra bize geliyor. 

HASAN CERİT (Adama) — O sizin ifade
niz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Rakam
lar gösteriyor, rakamlar böyle söylüyor, ben 
söylemiyorum. . 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin 
lütfen. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bir sua
lim daha var, onu da sorayım ondan sonra ce
vaplandırın. 

Eğer farkında idiyseniz, niçin doğruyu söy-
1 emecimiz? Millet bundan sonra sizin söyledik
lerinize itibar edebilir mi? Millet itimat etmez
se siz nasıl Hükümet edersiniz? Nasıl siyasî is
tikrarı sağlarsınız; nasıl ekonomik istikrarı sağ
larsınız ? 

Bu zamları mazur göstermek için bulunan 
bir başka mazeret daha var; «Efendim, İktisa
dî Devlet Teşekküllerini iflâstan kurtarmak için 
bu zamları yaptık. Ekonominin icaplarını yeri
ne getirdik.» Hükümet sorumluları bu müdafa
anın içine sık sık giriyorlar. En son olarak da 
Sayın Başbakan Yardımcısı, Başbakanlık Büt
çesi dolayısiyle bu kürsüden aynı şeyleri tekrar
ladı. Sayın Maliye Bakanından konuya bir açık
lık getirmesini rica ediyoruz. Bu zamlar Kamu 
İktisadî Teşebbüslerini iflâstan kurtarmak mak
sadına matuf idiyse, niçin kâr eden teşekkülle
rin ürettiği mallara zam yapılmıştır? Şeker fab
rikaları, SEKA, demir - çelik, Süm'erbanfk bi-
ilançiolarını kârla kapayan, hem de en fazla kâr 
öden müesseseler değil mli idi? 

Zarar eden teşekkülleri niçin unuttunuz? 
Devlet Demiryolları en fazla zarar eden mü- ' 
esse'se değil mi? Niçin Sayın Başbakan Yardım

cısı radyodan millete; banliyö tren tarifelerin
de tenzilât yapıldığını ilân etti? Yoksa hayat 
pahalılığı altında ezilen vatandaşa yeni bir zam 
buketii daha takdim etmek: niyetinde misiniz? 
(Ezilenlerin iktidarı olacağınızı ilân etmiştiniz, 
•ezilenleri daha da ezmek niyetinde misiniz? 

Kanaıatimizce ekonomik hayatımızı altüst 
eden, sosyal çalkantılara sebebiyet veren bu 
•zamların sebebi, ne dünya konjan'ktürüdür, ne 
de Kamu İktisadî Teşebbüslerini iflâstan kur
tarmaktır. Bu zamların sebebi, vergi sistemimi
zin tesisinde olduğu gibi., Maliyemizin kendisi-
nli bir türlü kurtaramadığı dar manada Hazi
ne menfaati ve kısa vâdede Devlet gelirlerini 
artırmak zihniyetidir. Ekonomik ve sosyal en
dişelerle değil, nef"i Hazine zihniyeti ile hare
ket etmenin bir ne'tiicesidir. 

Bugün zamlar yoluyle ekonomik istikrarı 
bozan bu zihniyet, verigd sistemimizi, bir sistem 
olmak hüviyetinden çıkarmış, yamalı bir boh
çaya döndürmüştür. Artan Devlet masraflarını 
karşılamak için her yıl bütçelerle birlikte yeni 
vergiler getirilmesi âdet olmuştur. Sadece ma
lî endişelerle hareket edilerek getirilen bu 
vergiler, vergi sistemimizi modern vergicilik an
layışının icaplarından tamamen uzaklaştırmış-
tır. 

Modem vergicilik anlayışına göre, vergile
rin ekonomik ve sosyal fonksiyonu, malî fonk
siyonundan daha büyük bir önem kazanmıştır. 
Ancak, son yıllarda getirilen vergilerde, sosyal 
ve e'konomdk yön tamamen ihmal edilmiştir. 
Meselâ; bir malî denge vergisinin vergi siste
mimiz içindeki yeri nedir? Bu verginin sosyal 
ve ekonomik bir yarar sağlayacağı düşünüle
bilir mi? 

1974 bütçesinden anlaşıldığına göre, kap
samının genişletilmesi düşünülen İşletme Vergi
si, sosyal dengenin tesisinde ters neticeleri olan 
bir vergi değil midir? Kapsamı genişletilirse 
hayat pahalılığını daha da artırarak^ orta sını
fı ve fakiri ezmeyecek midir? , 

Bu misallari çoğaltmak mümkündür. An
cak, vaktin darlığı dolayi'siylc daha fazla tefer
ruata girmek istemiyorum. Ancak, Demokratik 
Parti Grupu olarak Sayın Maliye Bakanından, 
vergiciliğimizi bulgünkü perişan halinden kur
tarmak yolunda almayı düşündüğü tedbirleri 
açıklığa kavuşturmasını talebediyoruz, 
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On küsur yıl önce tespit edilen asgarî ge
çim indirimi, fiyatlar genel seviyesinde büyük 
yükselmeler olması dolayı'siyle sembolik bir öl
çüde kalmıştır. Asgarî geçim indirimi seviyesi
nin günün şartlarına uygun hale getirilmesi yo
lunda MaDiye Bakanlığı ne düşünmektedir? 

Küçük esnaf ve sanatkârları büyük ölçüde 
sıkıntıya sokan defter tutma .mecburiyetini or
tadan kaldıracak ve götürü usûlde vergiye taibi 
tutacak kanunî değişiklikler konusunda Maliye 
Bakanlığınca çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamı ta
mamlamadan önce, bir hususa daha işaret et
mek istiyorum. Bugün özel sektör iç ve dış 
kredi yönünden büyük bir sıkıntı içerisine gir-
ımiştir. Son yıllarda özel sektör yatırımlarında 
r e üretiminde büyük artışlar olmuştur, fflyat 
ve maliyetlerdeki artışlar da buna eklenince, 
özel sektör kredi ihtiyacı büyük ölçüde artmış
tır. Kredi ihtiyacının arıtmasına mukabil ban
kaların özel sektöre kredi verme imkânlarını 
daraltıcı tedbirlere gidildiği görülmektedir. Or
ta vadeli sanayi kredileri için ise gerekli fon 
(bulunamamaktadır. Bu durum özel sektörün 
çalışma imkânlarını daraltmakta, yatırım ve 
üretimde azalmalara sebebiyet vermektedir. 
Özel sektör kredi ihtiyaçlarının genişlediği bir 
dönemde kredilerin daraltılması, Hükümetin 
tntumuyle ilgili tereddütlerin artmasına sebe
biyet vermektedir. Acaba bu tutumuyle Hükü
met, özel kesimin yatırım ve üretim hacmini 
küçültmek mi istemektedir? Eğer hesap bu ise, 
gelecek yıllarda vergi gelirlerinde vukuu muh
temel azalmalar nasıl ve hangi yollardan karşı
lanacaktır? Sayın Maliye Bakanının bu konu
ya açıklık getirmesi lâzımdır. Aksi halde, ba
zı Hükümet üyelerinkı .sorumsuz beyanları ve 
sınırları açıklığa kavuşturulam'amış halk sek
törü dolayısıyle özel sektörde doğan tereddüt
ler gittikçe büyüyecek ve kalkınma hamleleri
miz aksayacaktır. 

Zaten büyük bir proiblenı olan ve gittikçe 
ciddiyet kesbeden istihdam sorunu ise, tama
men çözülemez hale gelecek ve bu durum sos
yal çalkantılara ve hatta sosyal patlamalara se
bebiyet verecektir. 

fu r t dışında çalışan işçilerimizin yurda gön
derdikleri dövizler, tüm ihraç gelirlerimize eşit 
bir seviyeye yükselmiştir. Ancak, bu dövizlerin 
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I yatırımlara aktarılamaması enflasyonist baskıyı 
artırmaktadır. Döviz rezervlerimiz her gün bi
raz daha büyümektedir. Rezervlerimiz iki mil
yar .dolar seviyesini geçmiş, ikibuçuk milyara 
doğru yol almaktadır. Beri yanda ise Hükümet, 
hazır olduğunu beyan ettiği büyük projeleri ger
çekleştirmek için dış kredi aramaktadır. Bu 
maksatla şatafatlı Suudî Arabistan seyahatları 
tertiplenmekte, hatta millî izzetinefsimizi v? 
haysiyetimizi rencide edecek davranışların içine 
girilmektedir. Sayın Bakandan bu konuya da 
bir açıklık getirmesini bekliyoruz. 

Döviz rezervimiz yükselmesine devam eder
ken, dış ülkelerden kredi arama faaliyetleri de 
sürdürülecek midir?. Yurt dışında çalışan işçi
lerimizin yurda getirdikleri dövizin, yatırımla
ra aktarılması konusunda ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? Bu konudaki çalışmalar ne saf
hadadır? 

19r74 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclise Demokratik Part i 
Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın önsal. 
Değerli arkadaşlarım bu suretle Maliye Ba

kanlığı bütçesi üzerinde sayın gruplarımızın 
görüşmeleri bitmiş bulunmaktadır. Şahsı adına 
söz alan üyelerden söz sırası Sayın Tosyalının
dır. 

Sayın Tosyalı?. Yok. 
Sayın 'Gıöktepe söz hakkını ıSaym Mahir Ab-

lum'a devretmişler. 
Buyurun Sayın Ablum. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sa
yın Başkan değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel grupumuz adına Maliye Bakan
lığımızın bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirile
rimiz arz edilmiştir. Şimdi bendeniz, şahsım adı
na üç noktaya temas etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Maliye Bakanlığı iyi yetişmiş, tecrübeli ve 
güzide elemanlara sahip, Cumhuriyet devri bo
yunca diğer kuruluşlarımıza yetişkin yönetici
ler vermiş, eski ve köklü bir Bakanlıktır. Ca
miaya dahil bütün elemanlar daima her türlü 
siyasi mülâhazalardan uzak, büyük bir feragat 

I içerisinde çalışan kimselerdir. 
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îlçede, ilde, merkezde daima ışıkları en son I 
sönen daireler maliye daireleridir. Bu nedenle I 
olacaktır ki, yeni iktidarın, en az değişiklik yap
tığı bir kuruluş olarak kaldığını memnuniyetle I 
ınüşahade etmekteyiz. I 

Bu bakanlığın elemanları, teknik bilgi ve I 
tecrübeleriyle bakanlarına daima yardımcı ol
muşlardır. Sözümü şu noktaya getirmek istiyo
rum. 'Son (günlerde Maliye Bakanlığı Müsteşar- I 
lığını bir sayın doçentin getirileceğine dair do- J 
laşan söylentilerin asılsız olduğunu sanmakta ve 
böyle bir atamanın camia üzerinde hiçbir tesir I 
yapmayacağını ifadede beis görmüyorum. 

Zamanımızda milletlerarası malî ve iktisadî I 
münasebetlerin daha da önem kazanmış oldu
ğunu, Türkiye gibi gelişmekte 'olan memleket
lerin ekonomilerini ileri seviyeye getirinceye ka
dar daha bir müddet dış kaynaklara ihtiyacı 
bulunduğunu tekrara hacet yoktur. Bu bakım- . 
dan, Bakanlığın dış temsilciliklerimiz mezdinde- I 
ki müşavirliklerinin, başta Birleşmiş Milletler I 
olmak üzere, Ortak Pazar, OECD, GATT gibi 
teşkilâtlarla daha da geliştirilecek münasebet
ler g'iumüne alınarak, genç elemanlarla takvi
yesi cihetine gidilmesinin, bu arada, Danimarka, 
ve Japonya'daki müşavirliklerin revize edilmesi
nin, Almanya'daki müşavirliklerin, özellikle iş
çi sorunları açısından yeniden düzenlenmesinin 
uygun olacağı kanısındayım. 

Kıbrıs'a yapmakta olduğumuz yardımın, is-
tihlaktan ıziyade üretim yatırımlarına yönele
rek, yurttaşlarımızın kendi kendine yeterli ha
le gelmelerini teminen, oradaki müşavirliğin, 
bir iktisadî yardım heyeti haline getirilmesinin 
?:aydalı olacağını düşünmekteyim. 

Diğer değineceğim husus, 440 sayılı Kanunun 
24 nftii maddesi ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 
kanın iktisadî teşekküllerine yardım ve transfer
ler bölümü ile ilgilidir. İktisadî Devlet Teşekkül
lerine ait 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi; 
teşekküllerin mal ve hizmet bedellerini serbest
çe tespit edebileceği esasını getirmekle beraber, 
Balkanlar Kurulunun temel mal ve hizmet mahi
yetinde olanların fiyatını maliyetin altında, ta
yin edebileceğini ve bu takdirde de teşekkülün 
zararının bütçeden karşılanacağını belirtmiş bu
lunmaktadır. 

\Maliye Bakanlığı (bütçesinin kamu teşek
külleri, iıktiısaıdî transferler kısmına bu kaibil | 

zararların karşılaımmassı için, her yıl gerekli 
ödenekler konımalktadır. 

Bu ıhuısusu böylece tespijt etitilktten sonra, 
şimdi de Sayın Maliye Bakanının, bütçenin 
(burada ıtümü üzerindeki müzakereleri sırasın
da kendisine Eskişehir Milletvekili Sayın Or
han Oğuiz tarafımdan yöınelitülen suale vermiş 
(olduğu cevalbı hatırlatmak isterim, 

'Sayın Oğuz, «Toprak Mahsulleri Ofisinin 
dışardan pahalı olarak ithal ettiği buğdaylar 
dolayısıyle maruz kalınacak 150 milyon lira
lık zararın nasıl karşılanacağını» sormuş, Sa
yın Bakan da verdiği ve «Ortada karşılan^-
'ması gereken bir zarar söz konusu olmadığı.'» 
şeklindeki cevabın, 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
ımadıdesi ve Maliye Bakanlığı büitçclsiue konan 
zarar karşılama ödenekleri muvacehesindeki 
izahını yapmak mümkün d amam işitir. 

Karma Komisyon (müzakereleri sırasında 
Sayın Ticaret Bakamına yönelttiğim bir sual 
velsilelsiyle Sayın Adak'in vermiş olduğu 18 
Nisan 1974 tariıh 1/345 sayılı yazılı cevabın 
dördüncü sayfasında aynen «Toprak Mahsul
leri Ofisinin 1973 yılı bilanço çalışmaları son 
safhaya gelmiş, ancak henüz kesin slcmuç alın
mamıştır. Yaklaşık olarak 150 milyon lira ci
varında bir . zarar husule gelmesi muhtemel
dir. 1'974 yılı için yapılan iş proıgramımda 500 
Itrim ton buğday ve 100 bin ton arpa ithali na
zarı itibare alıınarak 1 400 000 000 civarında 
bir zararın meydana geleceği hesaplanmış
tır. Bilaihana buğday ithalatının 750 bin tona 
çıkarılması öngörülmüş ve şimdiye kadar 650 
bin ton buğdayın iltflıali için gerekli anlaşma
lar yapılmıştır. 1974 yılı zararının ne olacağı 
'hakkımda bugünden bir (tahmin yapılamamak
ladır. Ancak, nniktarın 1 800 000 000 ci
varımda alacağı ifade . edilebilir. Bu zararın 
.nedeni; ithal buğday fiyatlarının ortalama 325 
kuruş, 'olmasına karşılık, dahilî satış fiyatları
nın 125 kuruş olması ve bir kilo buğday sa
tışımda ortalama 200 kuruş zarar edilmesidir.» 
delmektedir Sayın Adak, bana yazılı cevabında, 

ıŞiimdi .Sayın Adak'ın bu açıklayıcı cevabı 
muvacehesinde, Sayın Maliye Bakanınım, Sa
yın Oğuz'a verdiği cevabın mahiyetini sıara-
hata kavuşturmak mümkün olamamaktadır. 
Ancak, bu vesile ile bir şey açıklığa kavuşmuş
tur ki, o da hükiilmeltlerin her zaman artan 
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maliyetler dolayıisıyle fiyat artışı yapmak zio-
runluğunda olmayıp, buğday misalinde1 olduğu 
»gibi halkın menfaatti nedeniyle siyasî tereih-
'lerıini fiyat artışına gitmeme yolunda da kul
lanabileceği hususudur. 

Şahsıim aidma yapacağım konuşma ve ma
ruzat bu kadarıdır. Tekrar Maliye Bakanlığı 
bütçesinin (memlekette, yurdumuza ve sayın 
ımalİye camiası mensuplarına hayırlı olmasını 
diler, saygıılarılmı arz ederim Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Ab-
lumı. 

Hükümet, söz istiy>0irsunuz değil mi?.. Ma
liye Balkanı vekili Sayın Enerji ve Tabiî Kay-
naik'lar Bakanı Calhit Kayra, 

IBuyurunuz Sayın Kayra. (C. H. P. sırala
rından, alkışlar.)' 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKANVEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler * 

1974 yılı Maliye Bütçesi konusunda yapılan 
konuşmaları ve eleştirileri dikkatle dinledim, 
not aldım; bunları, Sayın Maliye Bakanına ku
sursuz bir şekilde intikal ettirmeye çalışacağım. 
ıBu arada dikkatimi çeken ve üzerinde önemle 
durulduğunu gördüğüm bir konu üzerimde ben 
de görüşlerimi söylemek isterim; tabiî Sayın 
Maliye Bakanına niyabeten. 

Eleştirilerin esas itibariyle yönü, bu bütçe
nin enflâsyondu bir bütçe olup olmadığı, enf
lâsyonu kamçılayıp kamçılamadığı şeklinde ce
reyan etti. 

'Evvelâ bir noktayı açıklamak isterim; büt
çedeki açık ile, ekonomideki açığı birbirinden 
tefrik ötmek lâzım. Bunlar ayrı şeyler. 

Bütçedeki açık konusu üzerinde durduğu-
ımuz zaman no görürüz? Bu bütçe tüm ekonomi
nin % 20teini kapsıyor. Bundan önceki yıllar
da da ancak bu kadar kapsıyordu, bundan da
ha fazla değil. Bu bakımdan enflâsyoncu büt
çe olup olmadığını başka kanallarda, başka yön
lerde aramak lâzım. Nedir bu yönler? Gelirleri 
mübalâğalı mı düşünülmüştür; bütçe açık mı
dır ; gelirler fazla mı hesab edilmiştir? Ben bir ' 
eski uygulayıcıyım ve bildiğim şeylerden birisi 
şudur; 1974 bütçe gelirlerinde hiçbir fazlalık 
olduğunu Söylemeye imkân yoktur. 

Yatırımlar konusunda ne görüyoruz? Yatı
rımlarımız yanında bu bütçe üretken bir bütçe
dir. Üretken bütçenin vasıfları içinde enflas
yonu körükleyici bir tarafı yoktur. Yatırımla
rımızın % 55 arttığını görüyoruz. Köy yatı
rımları büyük ölçüde arttırihnıştır. Cari harca
malarda tasarruflar var, 300 küsur milyon li-. 
ra... 

İstikrazlara gelince; bu istikrazlar bilindiği 
gibi cebrî istikrazlar değildir. Geçen yü 4 mil
yon istikraz yapılmıştır ve cebrî değildir bun
lar. Bu yıl da piyasada müracaat edilecektir, 6 
milyar alınacaktır, daha büyük bir ekonomi var
dır ve 6 milyarı da ödeyecektir piyasa. 

Fonların iki kata çıkarılması ise bir ödenek 
tekniğidir. Bu bizim ödenek tekniğimizdir. Bu 
bizim bütçelerimizde çeşitli zamanlarda, çeşit
li şekillerde başvurulan tekniklerden birisidir. 
Ben bunun bütçe açığı ile önemli ölçüde iliş
kisi olduğunu kalbul etmiyorum. 

Bunun yanında piyasada ekonomideki artı
şın nerede olduğunu aramakta gerçek vardır, 
ızaruret vardır, zorunluk vardır. Nerededir bun
lar? İç piyasada, iç ekonomide ne vardır? Pa
ra politikasında bu şişkinlik var mıdır? 

Para arzı rakamlarına bakalım; para arzı 
rakamları hep olduğu yerlerde duruyor, belli 
ölçülerde, artan ekonomiye göre; artan ekono
mi, büyüyen ekonomiyi geriden takibederek du
ruyor. Belli bir kontrol altındadır. Tedavülde
ki banknotlar da öyledir, Merkez Bankası kre
dileri de öyledir ve unutmamak lâzımdır ki, 
Türk ekonomisi tam bu sıralarda konjonktürün 
düşmeye başladığı bir döneme giriyor. 

'Kredi hacmine gelince; burada, daha sonra 
söyleyeceğim gibi, tam bir ilişki yok. Yalnız 
bir noktaya temas edildi. Merkez Bankasından 
alınan kredilerin % 15'i aştığı söylendi. Evvela 
Merkez Bankası Kanununda böyle bir hüküm 
var. Ama bütçe kanunlarında daha başka hü
küm var, bu kanunlarda «Gerekli olduğu ka
dar» diyor. Ama, biz hiçibir zaman % 15'i de 
aşmış değiliz. Bu para politikasıdır. 

Dış ticaret; politikasına gelince; dış ticaret 
politikasında mevduat munzam karşılıkları var. 
Bunları biz esas itibariyle ithalâtta kullanıyo
ruz. Yani bu, enflâsyonu artırıcı değil, talebi 
azaltıcı, arzı artırıcı bir fonksiyon oluyor. 
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Dolar kurunun 13,5 liraya indirilmesine ge
lince'; dolar, (bu yalnız dolara karşı olan bir 
şeydir) bir aydan beri dalgalanıyor; mark he
sabı ile 266'dan 241'e düşmüştür. Belli bir nok
tada bunu bizim açımızdan konsolide etmek lâ
zımdı ve taibiî idi bu. Dış ticaret politikası ba
kımından asıl üzerinde durulması lâzım gelen 
hususlar, dış fiyatlardır bu dış fiyatlar burada 
ıçofc kez konuşuldu. Onun üzerinde daha. fazla 
durmayacağım. 

İç ekonomide başka bir faktör var, ama bu 
bizim dışımızda bir faktördür. Bu da 1973 ve 
önceki dönemlerin birikimlidir. Türk ekonomi
si, 1974 sonunda, sıfır değil, eski stokla 1974'e 
girmiştir. 1974 yılına girerken stokumuz yoktur 
ve aynı anda, (buna da unutmamak lâızım) 1073 
ekonomisi ço!k şiddetli, çok ağır bir kredi enf
lâsyonunun tesirli altında kalmıştır. Stoklar bu
nun için azalmıştır ve sıfıra, hatta sıfırın altı
na inmiştir. Yani, 1974 yılı, 1973 yılından müf
lis bir ekonomi tevarüs etmiştir. Binaenaleyh, 
1974'te içinde bulunduğumuz durumun sebeple
rini ararken, 1973'e hatta daha da geriye gide
rek 1970'e bakacağız. 1970'teki devalüasyona 
bakacağız, ondan önceki dönemin de birikimine 
bakacağız. İç ekonomideki durum budur. 

Dünyadaki duruma gelince; şu anda Sayın 
Maliye Bakanımız Paris'te, Milletlerarası İşbir
liği ve Kalkınma Teşkilâtının yapmakta olduğu 
dünya çapında bir büyük konfaransa iştirak 
ediyor. Bu konferans, enflâsyon konferansıdır. 
Enflâsyon bütün dünyaya yayılmış durumda
dır. «Efendim bütçede gelirler azdı, fazlaydı, 
krediyi artırdınız» gibi sözlerin üzerinde, onun 
çok dışında, çok başka, çok yüksek planda bir 
oluşum, bir olaydır bu. Onu müzakere etmeye 
gitmiş bulunuyor. 

Dünya belli bir zaman süresinde, (Bunun 
zamanlamasını ayrıca düşünebiliriz) peşpeşe ge
len ekonomik bunalımlar içinde, petrol bunalı
mı, hammadde bunalımı gibi. Bir yıl öncesine 
nazaran boksit fiyatı bugün beş katma, sekiz 
katma çıkmıştır. Jamaika 25 miyoıı dolar aldı
ğı boksitten, bu yıl 200 milyon dolar alıyor. 
Bütün bunlar aslînda aynı miktardaki malın 
bedelini yükseltmek demektir. Enerji krizi bü
tün dünyayı sarmış bulunuyor, biliyorsunuz 
tüm fiyatlar yükseliyor, bütün dünyada sosyal 
ve ekonomik bir oluşum var, bunu anlamak 
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mecburiyetindeyiz. Çağdaş bir millet olarak, 
çağdaş bir milletin temsilcileri olarak bu, bü
tün dünyaya şâmil sosyal ve ekonomik oluşu
mu anlamak mecburiyetindeyiz, bu gerçekten 
anlamlı bir oluşumdur ve biz böyle bir sürecin 
içinde bulunuyoruz. Sorumlu hükümetler sorum-
landıkları görevi; milletlerini, toplumlarını, 
halklarını daha mesut, daha mutlu yapmanın 
sorumluluğunu bu açıdan daha iyi anlamak 
mecburiyetindedirler ve alışılmış kalıpların, kli
şeleşmiş eleştirilerin dışına çıkmak mecburiye
tindedirler. 

«Efendim, fonlar şu kadar oldu. Merkez 
Bankasından ne kadar kredi aldınız?» 

Konu bu değildir; konu bunların üstüne çık
maktadır. Bugün dünyada, çok daha yüksek 
planda bu sosyal oluşumu anlayıp, değerlendir
meyi de ona göre yapmak lâzımdır. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken Sayın Ve
dat önsal Beyin eleştirilerine kısaca değinerek 
bu konuyu kapatmak istiyorum. Vergi sistemi 
konusunda Sayın önsal'm eleştirilerine, vergi
lere ilişkin kısmı görüşürken cevap vermek du
rumunda olabileceğim. 

Sayın önsal ; «özel sektör kredisi azalıyor.» 
dedi. Şimdi burada bir çelişki içindeyiz. Enflâs
yonla mücadele istiyoruz, bütçe enflâsyoncu de
ğil; şişkinlik neresindedir? Bütçe, ekonominin, 
bu sene de, geçen sene de, daha evvelki sene de 
hep % 20'sini tutuyor, % 20,5, % 20,25. Şu 
halde şişkinlik başka bir yerde. Nerede bu şiş
kinlik? Bu şişkinlik likitte. Nerede ise, siz ora
da tedbir alacaksınız. 1973 kredi enflâsyonunu 
devam mı ettireceğiz? Gayet tabiî ki, tedbir ala
cağız ve .bunun için de kredileri kontrol etmeye 
çalışacağız. Bu kredileri kontrol etmezsek, bu 
kendi dışımızda cereyan eden hâdiselerin etkisi 
altında oluşan fiyat gelişimi daha da şiddetlene
cek. 

Dışardan gelen tasarrufların yatırıma akta-
rılamayışmdan yakınıldı. Doğrudur; ama bu 
yeni mi? Dışardan gelen tasarruflar, üç seneden 
beri dışardan geliyor; bu iş üç seneden beri ya
pılmıyor ; biz ise ancak üç aydır buradayız. 

Büyük projeler konusuna gelince; her halde 
yakın bir zamanda bunları sayın üyelere arz et
mek imkânımız olacaktır. 

Sayın önsal ; «ölçüsüz, hesapsız zamlar ya
pılıyor.» dediler ve bize, «Vatandaşa dönüp, dün-
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ya konjonktürü böyle, ne yapalım diyorsunuz.» 
dediler. Vatandaşa dönüp, dünya konjonktürü 
böyle, ne yapalım demiyoruz. Ezilenleri ezmek 
şöyle dursun,, bakınız neler yapıyoruz. 
Vatandaşa dönüp, hakkın olan tütün fiyatını al 
diyoruz; vatandaşa dönüp, hakkın olan çay fi
yatını al diyoruz; vatandaşa dönüp 10 senedir, 
1965'ten bu yana doğru, dürüst artırılmamış 
buğday fiyatını iki misline çıkarıyoruz; işçiye 
hakkını veriyoruz; memura hakkını veriyoruz; 
köye dönük yatırımları artırıyoruz; 2 500 - 2 800 
köyün elektriğini açıyoruz; yapmayalım mı? 

Sayın Başkan mâruzâtım bu kadardır. Say
gılar sunarım. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Müsaade ederseniz bazı sorular var efen

dim. 
HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Yedek par

çadan ne haber, onun da hesabını soruyor mu
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın özçelik, soru sormanın 
usulünü biliyorsunuz. Soru sorma imkânlarınız 
var; fakat bizden izin alarak bunu yapabilme 
imkânınız da olduğunu hatırlatmak isterim 
efendim. Teşekkür ederim Sayın özçelik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamla) — Soru ise cevap vereyim 
efendim. 

BAŞKAN — Soru soracaklarda sıra/siyle sor
dururuz Sayın Batanım. 

Efendim şimdi Sayın Hasan Değer 7 adet so
ru sormuşlar, fakat Sayın Değer yoklar. Bu se
bepten sorularını işleme koymuyorum. 

Sayın Köylüoğlu buradalar, sorularını okuyo
rum efendim. 

«Bir kısım memurların 9 aylık alacaklarını 
ne zaman ödeyeceksiniz?» diye soruyorlar efen
dim. 

ENERJİ VE TAIBİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALÎYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Efendim, şu anda Bakanlar 
Kurulu gayet hummalı bir mesai içinde, Perso
nel Kanunu ve Devlet memurlarının özlük hak
larına ilişkin konuları tartışıyor. Sanıyorum ki, 
bu görüşme ve buna ait tasarı üzerindeki çalış
malar bittiği zaman bunda da belli ölçüde bir 
açıklığa varılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Ankara Milletvekili Sayın Hasan öaçeük; 9 

aylık maaş farkları konusunda aynı soruyu yö
neltiyorlar ve devamla şöyle diyorlar; 

«Dört yıldan beri 9 aylık maaş farkları öden
meyen memurlara faizle tatil kredisi verilmesini 
Maliye Bakanı olarak nasıl değerlendirijyorsu-
nuz?» 

ElMERJl VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Efendim, herhalde 4 yıl bek
letmeyeceğiz bu işi. 

BAŞKAN — Diğer soru : 
«(Geçici bütçe ile kahuil edilen, ihale suretiyle 

halktan faizle ödünç para alınması maddesine 
tevfikan; kaç kişMen yüzde kaç faizle, kaç lira 
alabildiniz ?» diye sorulmaktadır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Bunu yazılı olarak cevaplan
dırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sizin takdiri
nize ait Sayın Bakan. 

'Sayın Mehmet Em,in Sungur'un Soruları var 
okutuyorum. 

«1) Finansman kanunlarının bazı belediye
lerce tam olarak uygulanmadığı ve böylece Ha
zinenin büyük gelir kayibma uğradığı söylen
mektedir. Bu konuda gerekli kontrollar yapılmış 
mşdır? Kanunu uygulamayan veya yeterince uy
gulamayan kaç belediye vardır?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Buna da, müsaade ederseniz 
yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN —• İkinci soruyu okuyorum 
, «ı2) Memleketimizde özel sektörün yeterin

ce vergi ödemediği; meselâ 16 milyar lira vergi 
ödeniyorsa, bunun yarısı kadar da verginin öden
mediği iddia olunmaktadır. Bu hususta Bakan
lıkça ne gibi tedbirler alınacaktır veya alınmış
tır?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALÎYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Efendim, gölir bütçesinle taal
luk eden kısım görüşülürken buna cevap verme
me müsaade edilmesini rica edeceğim,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 

457 — 



M. MecM B : 88 28 . 5 . 1974 O : 3 

«#) Deiter tutmak zorunda olan binlerce 
elsnaf, götürü usulde vergi ödemeyi, hatta def
ter üzerinden ödetilen vergilerin iki katını gö
türü ödemek istiyorlar. Bu konuda Sayın Ba
kanlığın görüşü nedir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) — Efendim, bunu da müsaade 
ederlerse yine gelirler kısmında cevaplandıra
yım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
<44) Yeminli serlbetst hesap uzmanlığı konu

sunda bir çalışma var mıdır? Bu hususta Sayın 
Bakanın görüşü nedir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devam,la) — Bunu da aynı şekilde orada 
"cevaplandırayım, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
«5. Vergi mükelleflerinin insaflı vergi öde

mesi için, vergi daireleri binalarına güzel ve
cibeler yazılması neticeye ulaşmak için yeterli 
midir? Bakanlığın eleman kadrosu ve kontrol 
sitemli yeterli midir?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamla) — Bunu da yine gelirler 
bütçesi kısmında cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mustafa Cesur'un sorularını takdim 

ediyorum. 
«Buğday fiyatını tespit zımmmda yapılan 

zammm yemek fiyatlarına inikas etmemesi için 
Hazinece karşılanacağı önerilmiştir. 

a) Bu yardımın miktarı tespit edilmiş mi
dir? 

b) Bütçede buna alit bir fon veya harcama 
maddesi var mıdır? 

ıc) Yoksa nasıl karşılanacaktır? Hangi ya
tırım kullanılarak sonuç alınacaktır ? 

d) Türkiye'nin istihlâk ettiği 12 milyon 
ton olup, bunun 6 milyon tonu, (tahminen) 
kendi yağı ile kavrulan fakir köylüler tarafın
dan yenilmekte ve 6 mûlyon tonu da buğday 
satışı yapacak, varlıklı çiftçiler tarafından pa
zara arz edilmiş olacaktır. Pazara arz edileni 
240 kuruştan alıp 125 kuruştan yedirtmek, pa
zara arz edinilmeyeni de 240 kuruştan yedirt
mek ve 240 - 125 farkını fakir köylüye yükle

mek sosyal adalet ilkelerine uygun mudur?» di
ye sonılmaktadır. 

Sorular bunlar ve Sayın Köylüoğlu'nun da 
soruda imzaları var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamla) — Bilindiği gibi Hükümet 
buğday fiyatlarını resmen Haziran ayında ilân 
etmek zorunluğundadır. Şu anda bu fiyatlar 
ve bu fiyatlara ilişkin çeşitli konularda benim 
burada bazı beyanlarda bulunmamın sakınca
ları olabilir. Müsaade ederseniz bunu o tarih
lere talik edelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Şener Battal sorusunu sormak istiyor
lar. Buyurunuz Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 
Başkan, Sayın Bakanımızdan, temenni istika
metinde bir hususun sual olarak sorulmasını ta
lep ve rica ederim. 

Maliye Bakanlığı binası eski ve aynıca bir 
odada ziyadesiyle meımur çalışmaktadır. Maliye 
Bakanlığının vefakâr memurları için yeni bir 
bina yapılması, Maliye Bakanlığı mensuplarının 
aşırı tasarruf temayülleri yüzünden engellen
mekte midir? Böyle bir bina düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN — «Yapılması düşünülüyor mu?» 
diyorsunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ayrıca te
mennim olarak söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevaplayacak mı
sınız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamla) — Sayın Maliye Bakanı
na bu hususu sadakatle intikal ettireceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
sınız. 

Başka soru yok. 
Sayın Bakan teşekkür ederim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamla) — Teşekkür edenim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir?.. Yoklar. 
Sayın Kemal Ataman?.. Yoklar. 
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Değerli arkadaşlarım, bu surette Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin müzakerelerini sonuçlandır
mış bulunuyoruz. Bütçenin oylanmasına geçi
yorum efendim. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi! hususunu Yüce Heyetin onayına sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C — MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 88 610 439 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 174 197 523 
BASIĞIN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bütçe politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi, Devlet büt
çesinin düzenlenmesi, uygu
lanması ve malî kontrol 26 401 549 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Vergi politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk, 
tahsil ve takibi 688 679 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet harcama ve Devlet mu
hasebesi hizmetlerinin yürü
tülmesi 212 519 971 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet mallarının satınalınma-
sı, yönetimi ve elden çıkarıl
masına ilişkin hizmetlerin yü
rütülmesi 230 446 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Hazine politikası ve genel 
ekonomi politikasının Maliye
ye ilişkin yönlerinin hazırlan-
lanması ve yürütülmesi 56 243 038 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetlerinin 
yürütülmesi 63 265 491 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları 803 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım bu bölümle ilgili bir 
önerge var, takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek »Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim 
kredisinin aylık miktarının, 1974 yılı kredi öde
me tarihi başlangıcından geçerli olmak üzere, 
350 liradan 500 liraya çıkarılmasını sağlamak 
maksadiyle, Maliye Bakanlığı bütçesinin 930 
malî transferler bölümü, 09 diğer malî trans
ferler bölümü, 3 ödenek türü, 002 önemli fiyat 
artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı, 930 
transferler harcama kaleminden 38,5 milyon 
lira tenzil edilerek, 910 kurumlara katılma payı 
1. D. T. ne ödemeler bölümü, 02 Kamu İktisadî 
Teşekküllerine ödemeler kesimine 3 ödenek türü, 
001, 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gere
ğince, Yüksek öğrenim ve Yurtlar Kurumuna 
900 harcama kalemine 38 500 000 lira ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Adana Bilecik 
Hasan Cerit Mehmet Ergül 

Konya Erzurum 
Şener Battal Rasim Cinisli 
K. Maraş Manisa 

Mehmet Pamuk Gündüz Sevilgen 

Gerekçe : 
Bu yıl yeniden 16 875 öğrenciye kredi tah

sis edilmiş ve böylece 30 bin civarında öğ
renci krediden yararlanmıştır. 

Uzun yıllardan beri yükiseJköğıreniinı öğren^ 
çilerine aylık 350 lira kredi verilmektedir. Mev
cut hayat şartları içinde kendisine kredi tah
sis edilen, muhtaç ve başarılı yüksek öğrenim 
öğrencilerinin 350 lira kredi ile öğrenimlerini 
kolayca devam ettirebilmelerini, sosyal ve kül
türel gelişmelerini sağlamaları olanak dışı bu
lunmaktadır. Esasen, Bütçe Karma Komisyonu 
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kararı ile Millî Eğitim Bakanlığının verdiği .Bölüm 
bursların da 500 liraya çıkarılması kararlaştı
rılmıştır. 

Bu nedenle, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumunun aylık kredi miktarının da 500 
liraya çıkarılması teklif edilmiştir. 

Lira 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, gider artırıcı 
mahiyet var mı efendim1? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Gider artı
rıcı nitelikte değildir, önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 

Bu mevzuda bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bu mevzuda size bir şey sordu-
ramıyorum Sayın Eker. Size bu imkânı vermek
ten mahrumum tabiî. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Bu burslar veriliyor, ama anasız, babasız ve 
muhtaçlar alamıyor. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önerge
yi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişti?. 

Bölümü kabul ettiğiniz önerge istikametinde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul ettiğiniz önerge 
uyarınca 930 ncu bölümde düşülmesi gereken 
husus var, gerekli tashihat yapılacaktır. 

920 İktisadî transferler ve yar
dımlar 3 209 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî transferler 18 884 282 668 
BAŞKAN — Bölüm 910'da 
kabul ettiğiniz önerge gere
ğince gerekli düzeltme yapıl
mıştır. Bölümü bu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 1 001 204 665 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 7 027 965 718 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Maliye Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesi Meclisimizce ik
mal edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin Yüce Milletimize ve Maliye Bakan
lığının mümtaz mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, Birleşimi 29 . 5 .1974 
Çarşamba günü saat 10,00'da toplanmak üzere ve 
bütçe görüşmelerine devam etmek üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saa t i : 21,35 

» © - « 
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Mil le t Mec l i s i 

GÜNDEMI 
88 NÖİ! BİRLEŞİM 

2 8 . a . 1974 &m 

9a|at i 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN ÖBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEİMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu Mıülsteşar-
lığii 1974 yıllı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
(Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan-
îlSkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
(15 . 5 . aı9'74); 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raplorana dair CumJhüriyelt Senatosu ve 
[Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 

. 'Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı: 
338) (Dağıtıma tarihi : 15 . 5 . 11974) 

ıX 3. — Karayolıkrı Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 3/254) 
(>M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . X974)' 

.X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 19î74 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) ((M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
115 . 5 . 119/74) 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/(256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 1:5 . 5 . 19İ74) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ye Büt
çe Karıma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe aKrma Komüsyoriu Baş-
ikanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79:; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 34,6) Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karmıa Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
U/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 1 5 . 5 . 1974) 

X 8. —• Ankara Üniversitesi 19174 yılı Bütçe 
iKanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe1 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/68; C. 'Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — Eige Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raptoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Kanma Komisyonu Başkanlıkıları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Şeriat osu: 1/247) (M.. Meclisi! 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu & Sayısı : 386) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

,X 10. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Koimlsyonu 
raporuna 'dair Cumhuriyet Senatosu ve 'Bütçe 



Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/2:48) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. 'Sayısı : 387) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 ,. 19ı74) 

X Ul. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Ko-
unisyonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karama Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (İM. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(İM. Meclisi ıS. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 12. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yıllı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
(Bütçe Karana Komisyonu başkanlıkları .tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 33©) (Dağıtma tarihi : 15 , 5 .1974) 

!X 13. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 119)74 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumlhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73'; C. Sena
tosu : 1/2(51) (M. Meclisi İS. Sayısı : 3)9; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
(15 . tf . 1974) 

X 14. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair Cuımlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri (M., Meclisi : 1/74; C. İSenatosu : 1/252) 
'(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma taribi : 15 . 5 . 1974) 

X 15. —• Diyarbaikır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanıma Komisyonu başkanlıkları teızkere-
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/2513) 
'(İM. Meclisi S. Sayısı : 41 ; C. Senatosu S. (Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
İİ974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ıma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
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.tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
i /259) (M. Meclisi S. Sayısı: 47; C.'Senatosu.S. 
ISayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 17. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasariisı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

15 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR; ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ ISORULAR 
7 

KANUN TASARİSİ V09 TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN! GELEN1 DİĞER 

İŞLER 
;X 1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Gumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt-
iraa tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
(Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumlhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve. 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S.Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 '. 1974) 

X 3.*— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
'1(974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/062) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 

j S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



Döntenı : 4 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile C. Senatosunca Yapılan De
ğişikliğe dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 

<Nö!t : C. taatosu IS. ı&aiıylm : 050) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2015-1/261 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 26 . 4.1974 gün ve 1/83-35 sayılı yazınıza (karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşimde değiştirilerek kabul 

olunan, Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (114) 

Kabul 65 
Ret 49 

Bütçe Karma Komisyonu Eaporu 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 13 . 5 . 1974 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No : 1/83, C, S, 1/261 

Karar No.: 39 

Millet Meclisi Başjkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 7 . '5 . 1974 tarihli ve 57 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul olunan 
«Orman Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı Bütçesi»nin Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
leri Komisyonumuzda yeniden görüşülüp incelenmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 116-03-3-003-900 Harcama Kaleminden 35 000.- liranın 
tenzili ile 116-O3-3-0O2-90O Harcama Kalemine aynı miktarın ilâvesi, bütçede gider artırıcı ve gelir 
azaltıcı mahiyette olmayıp, yalnız madde (Faaliyet - Proje) 1er arasında bir aktarmayı düzenle
diği için; 
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Ayrıca, Komisyon görüşmelerinde, ödeneği bütçesine konduğu halde satın alınacak taşıtlar lis

tesinde gerekli değişikliğin bir maddî hata neticesi yapılmamış olduğu müşahade edildiğinden 
cetvel tashih edilmek suretiyle Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Baston 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Ağrı 
G. Erhan, 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Muş 
İ. İlhan 

İmzada bulunamadı 

BaşfcanveMli 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Artvin 
T. Altunkaya 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
H. Buz 

İzmir 
Muhalifim 

Y. Ergenekon 

»Kayseri 
H. Nakiıboğlu 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Muhalifim 

B. Taranoğlu 

S'özeü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydım 
M. §. Koç 

Elâzığ 
R. Küçübel 

İmzada 'bulunamadı 

llzanip 
A. E. Önder 

Kütahya) 
Muhıa'Müm 

A. M. Ablum 

Rize 
T. Doğan 

Adana 
S. Kılıç 

İmzamda bulunamadı 

-

Tokat Yozgait Yozgat 
H. Abbas ,S. E. Ergin V. Uyar 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
O.O. Çaneri 

İçel 
L. Bilgen 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Sivas 
K. Kangal 

Millet Meclisü (S. dayısı .: 49) 



K O M İ S Y O N C A K A B U L E D İ L E N 

ORMAN OBNLEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adedi Cinsi Açıklama 

a 
23 

3 
4 

10 
10 
il 
1 
a 
1 
1 

Adet 

3 
2 
3 

11 
0 

10 
6 
4 
1 
1 
a-
1 
2 

Station Wagon 
Arazi Pick - Up 

» » 
» » 
» » 
» » 

Amlbulanls 
Obdbüs 40 'kişilik 
Arazi Pick - Up 

» » 
> » 

237 sayılı 

Taşıtın cinsi 

Arazi Pikap 
Arazi Pikap 
Kaptıkaçtı 
Arazi Pikap 
Arazi hdnek 
Kamyon 
Arazi Pikap 
Arazi Pikap 
Arazi (binek 
Kaptıkaçtı 
Arazi Pikap 
Arazi Pikap 
Arazi Pikap 
İKaptıkaçtı 

4 X 2 
4 X 4 

» 
» 
> 
» 

4 X 2 

4 X 4 
» 
» 

Kanun gereği 

4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 

7 Tonluk 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 

Ylönetim Ve delstek hizmetleri için 
Onman yangınları ile Savaş Hiz. için 
Orman haşere ve mücadele Hiz. için 
Orman araştırma Ihizmetleri için 
Orman Kadastro hizmetleri için 
Orman amenajman hizmetleri için 
Sosyal hizmetleri için 
Muhafaza memuru okulu için 
Eğitim hizmetleri için 
Millî Parklar hizmetleri için 
Av üretimi hizmetleri için 

Kullanılacağı yer 

Tohum üretimi 
I^dan üretimiı 
Fidan üretimi) 
Orman içi ağaçlandırma 
Orman içi ağaçlandırma 
Orman içi ağaçlandırma 
Hız. Ge. türlerle endüstriyel ağaçlandırma 
Etü t - Proje 
Etü t - Proje 
Etü t - Proje 
Toprak tahlili 
Toprak muhafaza 
Gediz havzası erezyon kontrolü 
Kavak ve Hı. Ge. Tür. araştırma 

Ad 

2 

2 
1 

. 

il 

1 



Ö D E N E K C E T V E L İ 

ms, 
ni 

Komisyonca kabul edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

3 252 200 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

17 865 000 

Bölüm 
(Program) 

Haroanıa 
kalemi 

Cumburiyet 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

3 287 200 

Senatosunca kabul edilen 

Ödenek Kesim 
türü (Ait program) 

17 900 000 

Bölüm 
(Program) 

35 000 
35 000 

35 000 

000 

Millet Meotüsî (IS. Sayısı : 49) 



Dönem : 4 C r t 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O U 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/84; C. Senatosu : 1/262) 

(Not : C. Senatosu !S. (Sayası : 351) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genci Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2016-1/262 

Bütçe Karma Komliısyonu Başkanlığına 
İlgi : 27 .4 .1974 gün ve 1/84-36 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 noi Birleşimde aynen ve açık oyla 

kabul olunan, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini riea ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (95) 

Kabul 
Ret 
Çekimser 
Boş 

68 
18 
— 

9 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 
Esas No. : 1/84, C. S. 1/262 

Karar No. : 116 
Millet Meclisli Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen kaibul 
edilen (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




