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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devam olunara'k; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Çalışma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
24 Mayıs 1974 Cuma {jüııü saat 10.00'da top

lanılmak üzere Birleşimle saat 19.58'de son ve
rildi. 

'Başkan 
Bakkam! vekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Arıkan 

Divan Üyesi 
Kasitaniionu 
Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
îçıel 

Oval Mavioğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılana saait.ii : 10,00 

BAŞKAN : Ba§kanvetei:i Kemal Ziya öztürfk 

DİVAN ÜYELERİ : Zefcâi' Yaylalı (Ere ıram), Tufan Doğan Avş^urgil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 84 ncü Birleşimini açııyoruım. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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 (Millet Mecli
si : 1/63; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 51; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 332) (1) 

Not (1) 51 S. Sayılı oasmayazı 17 . 5 . 1974 
tarihli 77 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir, 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Bütçe çalışmaları üzerindeki 
'mesailmizıc devam eldiyoruz. 

Bragram ^gereğince Baıyınidırlık Bakanlığı 
1974 malî yılı Bütçesi üzerindeki 'müzakerelere 
(başlıyoruz. 

(Sayın Hüküımıe/t ve sayın komisyonun yerle
rini almalarını rica ediyorum. 

NECMETTİN GEVHERİ ( IMa) — Sayın 
Başkan, çolk önemli bir kıoinulda gündem dışı söz 
talebinde bulunmuştum. Kabul edip, ©taneme lıu-
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susunda bir değerlendirme yapmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayj-n Gevheri, 26 Mayıs 1974 
••günü Hatay'da yapılacak mahallî secimler dola-
yıslyle bir kanunsuz tutumu belirtmek üzere 
çok Iklsa bir gündem dışı konuşma talebinde 
bulunmuşsunuz. 

Konunuz çok önemli ve müstacel olabilir. 
Ancak, 'takdir edersiniz ki, bütçe müzakereleri
nin yıllardan beri Meclisimizde yapılan sekiliy
le, gündem dışı konuşma imkânı verilmemiştir. 
Bunu bir istisna ile de bozmak istemiyorum. 

NECMETTİN CEVHERİ (ürfa) — Sayın 
Başkan, Pazar günü seçim yapılacaktır, üç da<-
kikadan fazla kürsüyü işgal etmeyeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Bu konuyu bililtizam okudum 
ki, hiç olmazsa matlap olarak zaibıtlara geçsin 
diye. Bunu başka araçlarla da ilgililere duyur
mak imkânına mutlaka sahipsiniz. Bu baklım
dan mazur görünüz efendim. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerimde söz 
alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum efen
dim. 

M. S. P. Grupu adına Sayın Turhan Utku, 
A. P. Grupu adına Sayın Sedat Akay, C. H. P. 
Grupu adına Sayın- Hasan Zengin, C. G. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Altmıışyedioğkı, 
D. P. 'Grupu, adına Sayın İhsan Arlslan. 

Kişisel görüşlerini belirltmek için şahısları 
adına ısöz alan sayın üyelerin adlarını okuyo-
pıım efendim, 

•Sayın Tosyalı, Sayın Eken, Sayın Demir, 
Sayın Ezıman, Sayın Altınay, Sayın Arıkan, Sa
yın Keskin, Sayın Aykul, Sayın Yılmaz, Sayın 
Oğuz ve Sayın Ataman. 

Söz sırası M. S. P. Grupu adına Sayın Tur
han Utiku'nundur. 

Sayın Utku, buyurunuz efendim. 
Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini almış 

bulunmaktadırlar. 
Buyurunuz 'Sayın Utku. 
M. S. P. GRUPU ADINA TURHAN, UTKU 

(Çorum) — Sayın Başkan, Yüve Meclisin sa
yın üyeleri; 

(Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün bütçesi üzerinde grupumuzun 
görüşlerini arz eıtımek üzere söz almış bulunmak
tayım.. 

24 . 5 . 1974 O : 1 

Bayındırlık Bakanlığı, senelerden beri iki 
klasik görevi yüklenmiş bulunmaktadır: 

1. Devlet yapılarının inşa ve kontrollük 
hizmetleri, iki, bu görevi bünyesindeki Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü kanalı ile yapmaktadır. 

2. Bayındırlık Bakanlığı Devle/t Demiryol
ları, Limanlar, Hava Meydanları İnşa Genel Mü
dürlüğü. 

Ayrıca, Devlet ve il yollarını yapmak üztor>o 
1950 senelerinde kurulmuş Karayolları Genel 
Müdürlüğü bu Bakanlığa bağlı bir tüzel kişi
liktir. 

ıSaym milletvekilleri, memleketimizde sene
lerden beri 'takibedilımekite olan yol politikasına 
kusaea değindikten sonra, genel müdürlüklerle 
ilgili görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Şu husuis sayın bakanlığın da malûmlarıdır; 
genel bir kaide olarak söylemek mümkündür ki, 
dünyada en ucuz ulaşım sırasiyle, deniz yolu, 
demiryolu, karayolu ve hava yolu ile yapılır. 
Ancak, burada kastedilen, kitle ulaşımdır. İki 
gün veya bir günde gidilecek bir yolu üki saalt-
te alarak, günü birlik işi halledip dönmek, bi
rim taşıma maliyeti yüksek dahi olsa, şüphe
siz ferdî planda daha karilidir. Bu konu ayrıca 
mütalaa edilmek gerekir. Memleketimizin üç 
tarafının denizle çıevrili olması, memleketimiz 
noktasından deniz ulaşımının önemini göster
mektedir. 

Aıicak ne yazık ki, Cumhuriyetin 50 inci yı
lında Hopa'dan İsltanibul'a hamsiyi hâlâ kam
yonlarla 'taşımaktayız. Fırtınalı Karadenizi kü
çük tonajlı şileplerle güvenle geçebilmemiz için, 
Hopa^dan İstanlbul'a kadar yeterli liman ve ba
rınakları teşbih tanesi 'gilbi dizmemiz gerekecek
tir. Anoak, ondan sonra İstanbul'da vatandaş 
hamsiyi ucuz olarak yemek imkânını bulabilir. 
Gerçi Karadeniz ve sahil kesimi boyunca yapıl
mış liman ve barınaklar mevcuttur. Ancak, bun
lar henüz yeterli olmaktan uzaktır. 

Yine memleketimizde, bir ikisi istisna edi
lirse, büyük tonajlı gemilerin yanaşaibileeeği sa
nayi limanı yoktur. Bugün Samsun Limanının 
bir sanayi limanı haline sokulması büyük bir 
ihtiyaç olarak hiısısedilmektedir. Bu durumlar 
üzerinde İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Planlarda 
önemle durulmaktadır. Ancak şu var ki, bu bir 
bakıma Hükümetlerin tercihi koniusudur. Bu 
yatırımları, günlük çözümlerden çok uzun vâ-
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deli çözümleri hedef alan Hükümetler yapacak
tır. 
DPT'nin her sene çıkarttığı yıllık kalkınma 
prOıgraımlarmın ek teşvikler tablosuna bakılırsa, 
gomi inşa, sanayii ve tersane ile ilgili yatırım
lara % 95'e kadar (sadece bu sektör için) kre
di olanağı sağlanmaktadır. Bu da şüphesiz g>eımi 
sanayi ile limanların aynı paralelde geliştiril-
mo gereğinden ve öneminden doğmaktadır. 

Demiryollarına gelinoe; onda çok daha geri
deyiz. Hâlâ 80 sene öncıcsinin proje ve inşa tek
niğinin eseri olan yolları kullanmaktayız. De
miryollarında hız henüz 100 kilometreyi bula-
ımalmiştır. Oeç emlerde, Avrupa'da ıhız 200 kilo-
nıejtreyi geçmiştir; gazeteler Almanya'da 250 ki-
lo'mıetre/saatliik hızın tatlbifcatiyle ilgili bazı de
nemeler yapıldığını yakmaktadırlar. 

Yol iyi olmayınca, işletımie<cilik de ,iyi olnıa-
ımakjtadır, kârlı da olmamaktadıır. Siz, demiryol
ları ücretlerini istediğiniz kadar düşürseniz de, 
ibu müesseseler işletmecilik bakımında ti kolay 
kolaiy kâra geçeni eyecekler ve seneler boyu 
Devletin sırtında bir yük olarak kalacaklardır. 

Konu'Şinaımın 'başında ulaşım politikasının 
esasla riyle ilgili anaeizgiier vermeye çalıştım. 
Şu hususun yanlış anlaşılmamıaısı için üzerinde 
durmak istiyorum: 

Türkiye'de 1950'den beri uygulanan ulaşım 
politikası yanlıktır. Bu yanlışlık karayollarının 
başarısına gölge düşürmez. Bu ayrı l)ir konu. 
1950'den l>eri Hükümetler karayolu ulaşımına 
.önem verdikleri için, .bugün Karayolları Genel 
(Müdürlüğü büyük bir ulaşım yükünün altına 
girmiştir ve zorlanmaktadır. Ulaşım politikasın
da iki anayanilışhk yapılmaktadır, 

Karayolu ulaşımına deniz ve demiryolu ula
şımından daha büyük bir ağırlık verilmektedir. 
Elimizdeki bütçede İm duranı açıkça görülmek
tedir. Ancak, üç aylık bir Hükümıetıten, ula iş im, 
politikasında kesin bir yön değiştirme oncnas-
yonutıa derhal girişmesini 'beklemek mümkün 
değildir. Bu Hükümet inşallah 1975 senesi büt
çesini de hazırlamak olanağını bulursa, bu dc-
ğişiklikliği o zaman beklemek hakkımızdır zan
nederim, ki, Türkiye 24 senedir kara/yollarına 
ıbüyük bir ağırlık veu(iniştir, milyarlar harcan
mıştır; ama Türkiye'nin (dün de ifade ettik) 
yol makineleri ile ilgili atölye çapından öte hiç
bir yatırım yoktur. Şayet bu yatırım 1954'lerdc 
.ıgerçdklegtirilseıyıdi, şknjdi olduğu gibi bir doze
rin, bir greyderin peşine 50 kişi düşmezdi ve 
köy yollarına kadar yol sorunumuz çözümle
nirdi. 

Bir Bayındırlık Bakanlığı, bir Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken, bir tek
nik personel sorunu üzerinde durmamak müm
kün değildir. Şimdi halen karayolları ve ben
zeri .müesseseler, yeni mühendisler için atskere 
gidene kadar bir durak vazifesi görmektedir. 
Bunun sonucu olarak da genç ve tecrübesiz ele
manlar, onlara ödeyeceğiniz ücretin çok fev
kinde paıhalı projeler yapmaktadır. 

Karayolları, kara yolculuğunu ' yeni yeni 
öğrenmeye başlamıştır. Bir müessesenin kurul-
iması, gelişmesi ve anane sahibi olması, müessesıe 
tekniğini ve kültürünü genç kuşaklara aktar
ması kolay değildir. Bu, ancak sürekli ve o 
müessesede çalışmaya başında 'karar vermiş ele-
:manlarla mümkündür. Bir mühendis mezun ol
duktan sonra ancak beş senede verimli olmaya 

Memleketimizde bir Anuerikan '(modeli ola
rak, Devlet Su İşleri ile birlikte 1950'letrd-c ku
rulmuş olan Karayolları Genel Müdürlüğü, şu 
son dönemler dışında Türkiye'nin en başarılı 
ibir kuruluşu olarak kendisini çoktan tescil et
tirmiştir. Bu 'müessesede çalışmış bir arkadaşı
nız olarak, İm .haşarıyı kuruluşun tüzel kişili
ğinde bulmaktayım. Sağlam, elit bir kadro ile 
kurulmuş ve ;bu kadroyu koruyalbilmiş olmasın
da bulmaktayım ve sayın milletvekilleri om 
önemlisi idareye politikayı karıştırmamış olma
sında ibıılmaktayıım. Bir devre bu kuruluşun ba
şındakiler, bu kuruluşu siyasî geleceklerine bir 
basamak olarak kalbul ettiler. O seneler kara-
yfollarındaki ıhuzuHsuz'luğu, çöküşü ve gerileme
yi çok iyi görenlerden ve tespit edenlerdeniım. 
Bayın Hükümetten bu konularda, hassasiyet gös
termesini özellikle rica edeceğim. 

Kanaatimizce, .Sayın ıBakanın genel müdür
lük için yaptığı tayin çak isabetlidir, çok ye
rindedir. Sayın genel müdürün, son senelerde
ki ıgierileme ve gevşemeyi süratle toparlayacak 
ve bu kıymetli kuruluşu tekrar rayına oturtaca
ğı görüşünde ye; inancındayız, 
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ibaşlar. Bir mühendis alacaksınız, üç veya beş . 
sene çalıştıracaksınız, acemiliğinin maliyetini 
istiyor diye çeksiniz, sonra askere gönderecek
siniz; askerlik dönüşü bir dalha semtinize uğ-
ramlayacaik. Arkadaşlar, böyle personel politika
sı olmaz. Bu personelle verimli hizmetler bek
leneni ez. 

Devlet Su İşleri ve diğer teknik müesseseler 
de aynı durumdadır. Geçen gün gittiğim seçim 
bölgemde, sel yatağının değiştirilmesiyle ilgili 
bir ihtilâf söz konusu idi. Müşaihhas bir misal 
olduğu için vetriyorum. Devlet Su İşlerinin üze
rinde İsrar ettiği bir proje, bir milletvekili ar-
kadaışımıızın «Teknik hata yapıyorsunuz.» diye 
itirazı üzerine, ıgereekten de aplikasyonu yapıl
mış ve ekskavatörün kazıya başilaitıldığı proje 
durduruluyor. Projeyi yapan mühendis kanal 
taibanına % 8 bir eğilim vermiştir. Buna Devlet 
Su İşleri namına üzüldük. Buna benzer hatalar 
karayollarında. da olmaktadır, YSE'de de ol-
imaiktatdır, daha başka yerlerde de yapılmakta
dır. Bunların maliyeti her zaman sadece bir 
güzet'gâh 'değişiminden ibaret de olmayacak
tır. 

iSonuç olarak, tecrübeli ve kıymetli eleman
lara ödenecek ücretler, mutlaka kendilerini kat 
kat ödeyecektir. 

Sözlerime son vermeden önce, Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 2490 sayılı İha
le Kanununun yeniden ele alınması gereğine 
işaret etmek zorundayım. 

Bayındırlık; Balkanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını diler, 'hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Utku. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sedat 

Akaıy, 'buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Ko

caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bayındiıiiık Bakanlığı ile Karayolları Genel 

Müdürlüğünün 1974 yılı bütçeleri hakkında 
Adalet Partisi Grııpunun görüşlerini bildirmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yüce Meclisi, Bayındırlık Bakanlığının ve 
Karayolları Genel Müdürlüğünün seçkin men
suplarını, grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Asırlarca ihmal edilmiş bu topraklarda, Ba-
yındurlık Bakanlığı, yokluklar, malî ve teknik 
imkânsızlıklar içinde, yarattığı demiryolları ile, 

'barajları ile, limanları ile, hava alanları ile, ka
rayolları, köprüleri ve Devlet yapılan ile Cum
huriyetimizin 50. yılında müstesna bir mevki 
işgal eder. 

Bayındırlık çalışmaları, daima güçlüklerle 
doludur. Büyük işler başarmak ve yurt ekono
misinin temelini teşkil edecek eserleri yaratmak 
zevkinden mahram -olanların ve hizmet yolun
da şıalhsî kaygıları bir kenara ilemeyenlerin bu 
çalışmalardaki ağırlığa dayanmaları mümkün 
değildir. 

Onun iç inidir iki, her türlü imkânsızlıkları 
yenerek, genç, Türkiye Cumhuriyetinin nesiller 
boyu, hlrer feragat âbidesi olacak ilk Bayındır
lık eserlerini yara/tanış olanların hâtıraları önün
de hürmetle eğiliyoruz. Bugünün hizmet aşkı 
dolu, bilgili ve kabiliyetli kadrosu ile de iftihar 
ediyoruz. 

13 Temmuz 1972 tarihli ve 1609 sayılı Ba
yındı rlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1 ııci maddesiyle bu Bakanlığa verilen 
görevler arasında, Devlet yapıları, demiryolları, 
limanlar ve kıyı tesisleri, hava meydanları, akar 
yakıt ve doğal gâ z boru hatları ve tesisleri, ka
rayolları inşaatları bulunmiaktadır. 

Birer ihtisas konusu olan bıı işlenden başka, 
özel idarelere ait yapı ve tesisleri yapmak veya 
yaptınmaikla da görevlendirilmiş olan Bayındır-
lnk 'Bakanlığına, Millî Savunma Bakanlığının 
normal inşaatında görev verilmemiş olmasını, 
is abetli gö rmemekteyiz. 

Kezia, Bütçe Kanma Komisyonunda Millî Eği
tim Bakanının, okul inşaatları için, «Ben tet
kik ettim, bu inşaatların Bayındırlık Bakanlığı 
tıaraıfından yapılmasında fayda görmedim. Önü
müzdeki sene bu inşaatları alacağım.» demiş 
olmasını ve gerekçe olarak da, Bayındırlığın 
köylüden katkı alamayışımı göstermiş bulun
un asını, ciddiyetle hağdaıştiramamâktayız. 

'Diğer taraftan, Sayın Bayındırlık Balkanı, 
Oumlhuriyet Senatosunda bu konuya temasla : 
«̂ Biz Hükümet olarak bütçenin yapılması sıra
sında bunun Bayındırlık Bakanlığı aracılığı ile 
yapılması gerekliliğini ortaya koyduk. Yine 
biz bu yıl bunu yapmakta devam edeceğiz ve 
.gerçJdkten de en uygulanaibiiir biçimin bu oldu
ğunu da kabullenmekteyiz.» demiştir. 

Şüphesiz, iki bakanın aynı konu hakkında 
T. B. M. Meclisi müzakerelerinde birbirine bu 
derece aykurı beyanda bulunmakta oluşları da 
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laiyrica diıkkalte değer bir haldir. Bu, bazı kuru
luşların inışaaltlarını Bayındırlık Bakanlığının 
çerçevesi dışına çıkarma temayüllerinin bir* ifa
desidir. 

'Bütün Devleıt inşaatı ve Bayındırlık Bakan
lığının görevleri arasında bulunan tesisler bu 
Balkanlıkta (toplanmalıdır. Bu suretle teknik va
sıf, maliyet ve tasarruf bakımından büyük fay
dalar sağlanalbİlir. Bakanlıkları ve kuruluşları 
Bayındırlık Bakanlığı dışında inşaat yapma te
mayülüne iten seibepler incelenmeli ve ortadan 
(kaldırılmalıdır. 

Herkesin her şeyi bildiği devirler çok geri-
ılerde kalmıştır. Gelişmiş ülkeler başarılarını, 
tekniğe ve ihtisasa saygı ile temin etmişlerdir. 

Bayındırlık Bakanlığında hemen hemen bü
tün aslî görevleri yüklenmiş olan teknik per
sonelin ,gerek sayısı, gerekse tecrübe durumu 
Ibüjyük bir önem arz etmektedir. 

Hizmetlerin mükemmiel olalbİlmcsi için verim
li personelin görevde • tutulalbilmesi, omların ya
nında yetişecek genç elemanların istikbali endi
şesinde olmaması, değişen hayat şartları ve ih
tiyaç seviyesi karşısında gözleri başka yerlere 
dönük .bulunmaması ve nlihayet bu Bakanlıkta 
hizmetlerin dışarıya adam. yetiştiren birer' staj 
yeri durumuna düşürülmem'esi gerekir. 

(19713itle, 1972 yılına nazaran 31 yüksek mühen
dis eksilmiş; buna karşılık yüksek mühendis mi
mar 2, yüksek milmar 9, mimar 5, mühendis 265 
artmıştır. Fıen memuru ve tekniker adedinde 3, 
teknisyen adedinde 187 aızalma, idarî personel
de 2l8 artma vardır. 

Bu rakamlar yıl sıonu neticeleri olduğu için, 
giriş - çıkışları gö&teraneanektediiır; bununla bera-
ıber tecrübeli yüksek mühendisler'le, tcknisy'en-
ılerdek'i azalmayı dikkate değer bulmaktayız. 

,Delvlet Memurları Kanunu ve ekleri, bekle
nen genel feraJhlığı yaratmamış; getirdiği yeni
likler, çeşütli imkânlar ve yan ödemeler aralıklı 
've kifayetsiz ölçülerde taitJbik edildiği için, bil
hassa teknik personel bakımından tatmin edici 
iolamaımışitıI,. 

Devlet Memurları Kanununun, büyük ümit
ler 'bağlanmış ve hakikaten bir teminat sayılmış 
olan maaş katsayısının Hükümetçe.yetersiz hal
de tutuluşu, artan hayat pahalılığı karşısında 
devlet kadroları dışında imkânları bulunan tek
nik personel akışlarını daha da hızlandıracaktır. 

24 . 5 . 1974 0 : 1 , 

Üstelik İşçilerin mâlik oldukları pazarlık gücü, 
teknik personeli işçi statüsüne imrendirmekte ve 
bu hal çeşitli istismarlara seibep olmaktadır. 

Bayındırılıik Bakanlığı teknik kadrosunda 
itam verim alınmasını mümkün kılacak Wir iş bö
lümlüne, karşılanamayan hikmetler için kadro-
•nun takviyesine ve personelin tatminine zaru
ret, 'vardır. 

Devlet Memurları Kanunundan doğan huzur
suzlukların giderilmesi ibeklenirken, bir taraf
tan haizi bakanlarca 'bazı meslek gruplarının 
maaşlarına % 50 zam yapılacağı beyan edilmek
te, bir taraftan da TRT için çıkartılmış Yiönet-
ımeliikte görüldüğü gibi, benzerlerinden hiçbir 
farkı (bulunmayan bir kısım personele izahı güç 
tazminatlar verilmektedir. 

Değerli mıilleltlvekilleri, Türkiye 'inin ilk eko-
nıoımiik hamlesinde büyük yeri olan demiriyolla-
rımızm bugünkü uzunluğu 8135 Km. dir. Bunun 
419i l Kim. si Gumlburliyet döneminde inşa edilmiş
tir. Bilhassa karayollarının gelişmesinden önce 
'büyük hizmetleri olan Ibu şebekenin bugün ar
tık ıslahı bir zaruret haline gelmiştir. 

'Hazırlanmış olan on yıllık masteır planın ilk 
(bölümlünü teşkil eden Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde 1797 Km. demiryolunun yenilenmesi, 
410 Km. demiiriyolunun balast ve travers yenilen
mesi, 122,6 Km. demiryolunun varyant ve ni-
velat yükselitiLmesıi ve diğer önemli işler için 
Gümrük Verıgi ve resimler ile beklenmeyen mas
raflar ve fiyat artışları hariç olmak üzere, 1971 
Ibiriım fiyatları ile, 7,465 milyar liralık bir yatı
rım gerekımekltedir. 

Bu master planın ıbirinci kısmını teşkil eden 
1973 - 1977 plan döneminin ikinci yılı geçmekte
dir. 

Fiyatlar 1.971'e nazaran çok yükselmiş bu
lunmakta ve bu planın gerçekleşmesi için lü
zumlu iç ve dış finansman ölçüsü mütemadiyen 
yükselmektedir. Bu itibarla, 2, 188 milyar lira
lık dış finansman için Dünya Bankası ve Avru
pa Yatırım Bankasından biran evvel netice alın
ması gerekmektedir. 

1974 bütçesinde ancak 270 493 500 lira öde
nek konmuş olması, demiryolları- yapım, bakım' 
ve onarımı bakımından ümit verici değildir. 

Programda ve bütçede 1963 yılında başlamış 
olan ve şimdiye kadar bitirilmiş olması gereken 
Gelbze - Arif iye çift hattı ; 1966 yılında başlayıp 
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iki sene önce işletmeye açılmış olan Pehlivan
köy - Edirne - Bulgar hududu hattı; 1970 yılın
da başlanmış olan Samsun Bakır Kompleksi ve 
sunî gülhre tesisleri hatt ı ; 1972 yılında başlamış 
olan ve İ977'de bitmesi gereken Divriği - Sivas 
hafıtı bulunmakta, başkaca bir yeni ve esaslı 
projeye rastlanamamaktadır. 'Gecikmiş olmakla 
beraber, bu sene bitirilmesi programlanmış olan 
öebze - Arifiye çift hattının İzmit içinde tek hat 
halinde kalması çeşitli bakımlardan olduğu gi
bi, işletmecilik bakımından da mahzurludur. Şe
hir içi geçişin tünelle temin edilmesi ve çift hat 
veriminin azaltılmaması lâzımdır. 

İstanbul ile Ankara'yı daha kısa olarak bağ
layacak ve seyahat süresini beş saate indirecek 
Arifiye - Eı-iıonkent çift hattı projesin in bittiği, 
1973 bütçe müzakerelerinde Bayındı ı-lık Bakanı 
tarafından beyan edilmişti. Ekonomik değeri 
çok büyük olan bu projenin biran evvel gerçek
leşmesini temenni etmekteyiz. 

Liman, barınak ve iskeleler yapımı, bakım 
ve onarımları bakımından da 1974 yılı 1968'den 
sonra haşlamış yatırımların devam ve ikmal yı
lı olacaktır. 

Bir kısım işler programdaki ismi belirtilerek 
bütçede yer almış bir kısmının ismi zikredilme-
miştir. Bunların diğer ulaştırma limanları, tu
ristik limanlar, tarım balıkçı limanları, şeklin
de g rupi andın İd ığı nı ve ödeneklerinin de bu 
gruplarda olduğunu anlamaktayız. 

Ancak merak ettiğimiz husus şudur; bu 
isimlendirilniıeyiş, acaba bazılarının proje hazır
lıkları tam değildir de, yarın tatbikatta başka 
pnojelere kayma elastikiyetini vermek için mi 
yapılmıştır ? 

'Hava alanları inşaatı 'bakımından bütçeye 
genellikle devam eden işler için ödenek konmuş; 
197'5'tc bitirilmek üzere programda bulunan Er
zincan, Sinop, ve Cumaovası; 1977'de bitirilmek 
üzere İzmir hava alanlarının inşa, ikmal ve ona-
rrmları ele alınmıştır. 

Diğer bakanlıklar ve kuruluşlar bütçelerin
den aktarılacak ödeneklerle birlikte Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü hizmetleri için bütçede 
2 786 485 7G5 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Yatırımları Bayındırlık Bakanlığınca yapı
lan bakanlık ve sair .kuruluşların iyi bir işbir
liği kurmalarını, inşaatları aksatan sebeplerin 
be.ntaraf edilmesini temenni etmekteyiz. 

24 . 5 . 1974 O : İ 

İnşaatı aynı bakanlıkça yapılan çeşitli Dev-* 
let binaları için Yapı İşleri Genel Müdürlüğün
de ihtisaslaşmaya önem. verilmesi lâzımdır. 

Hapishane projesi yapmaya alışmış bir mü
hendise hastane projesi, okul projesinde yetiş
miş bir mimara otel projesi hazırlatmak müm
kün değildir; fakat pek çok Devlet binası, âde
ta bu mümkün olmayanların mümkün hale geti
rilmesine uğraşıldığı intibaını vermektedir. Bu 
da. hiç şüphesiz yetişmiş elemanı tut ama m anın 
bir ifadesidir. 

Bütçede, mevcut akaryakıt boru hatlarından 
sivil maksatlarla akaryakıt şevki için gerekli 
ilâve tesislere 92 milyon lira ödenek konmuş ol
masını son derece isabetli .bulmaktayız. 

Geçen seneki bütçe ödeneğinin harcanama
mış olması bu sene telâfi edilmeli, diğer NİATO 
üyesi devletlerde yıllardıı olduğu gibi, bu hat
ların ekonomimize katkıları sağlanmalıdır. 

48 675 Km. si üst yapılı olmak üzere 59 469 
Km. Devlet ve iıl yolumuzun bulunuşu; beher 
Km,2 ye İsviçre'de 1 500 Km. Fransa'da 1 430 
Km. yurdumuzda 0,080 Km. karayolu düşmekte 
oluşu karşısında daha uzun süre büyük /gayret
lerin zarureti kolayca anlaşılmaktadır. 

1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü-
ğünün genç bir teşkilât olarak kurulmasıyle 
başlayan ve devam eden kesif çalışmalar asırla
rın ihmalini giderememiştir. 

1974 programı ile de Karayolları Teşkilâtı 
yundun her köşesinde büyük bir gayret içinde 
olacaktır. Ancak bütçe ile verilen 4 140 386 042 
lira ödeneğin bu programı gerçekleştirmesi 
mümkün olamayacaktır. 

Yurdumuzun en kesif trafik hacmine sahip 
İstan'bul - İzmit yolu ihtiyaca yetmez durumda
dır. 92 Km, lik bu yolda 1968'cle başlanan çalış
malar neticesinde1 Gehze'ye kadar dört şerit teş
kil edilmiştir. Fakat, Grdbze - İzmit arası ancak 
1978'de bitirilecektir. Bu hal, daha yi.lla.rca. bu 
yolda mal ve can kayıplarının eksilmeyeceğini 
göstermektedir. 

Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın en büyük 
açıklıklı asma köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü
nü Üçüncü Haliç Köprüsünü ve çevre yollarını 
gere ekleşti rmiş olan Karayolları Genel Müdür
lüğü, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde bütün 
başarılarının üstüne bir şeref abidesi dikmiştir. 
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•Çok şeyler söylenmiş, âdeta yapılmaması 
için çırpınanlar olmuş, 'bu kürsüden çeşitli de
magoji numuneleri verilmiş, fakirlik edebiyatı 
yapılmış, hatta teknik personelin çeşitli teşek
külleri ve sokak harekete getirilmiş, fakat bu 
eserler bütün 'bunlara rağmen, inançlı insanla
rın, büyük işler yapmaya muktedir insanların 
bir şeref belgesi olmuştur. Hizmeti geçenleri 
saygı ile selâmlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlı
ğı ve Karayolları bütçelerindeki ödenekler J 973 
ortalarında, proje, program ve bütçe hazırlıkla
rı sırasındaki fiyatlara ve ücretlere göre hesap
lanmıştır. Malzeme fiyatlarının aşırı derecede 
yükselmiş, işçi ücretlerinin arıtmış olması kar
şısında 'bu bütçenin, programı .gerçek] eştir meşi
ne imkân yoktur. 

Keza çeşitli devlet, binaları için bakanlıkla
rın bütçelerinde yer alan ödenekler de işlerin 
hakikî maliyetlerini karşılayamayacak ve bü
yük aksaklıklara seibebolaçaktır. Bir kısım inşa
at yanda kalacak, bir kısmı için aktarmalar ge
rekecek, bir kısmı için de belki müteahhitlere 
Iborçılu kalınacaktır. 

Bütün bunlara rağmen, Bayındırlık Bakan
lığı çalışmalarının daha verimli 'olabilmesini- te
min bakımından, lüzumlu bulduğumuz bazı ted
birlere işaret etmekte fayda görmekteyiz. 

1. — Bütün Devlet inşaatı Bayındırlık Ba
kanlığının .sorumluluğu ve görevi içine alınma
lıdır. 

2. — Teknik personel için:, bilhassa şantiye
lerde çalışmayı daha istenir hale getirecek mev
zuat değişikliği ve ücret sistemi ıslahatı yapıl
malıdır. 

3. — Teknik personel ihtisas gruplarına ay
rılmalı, buna göre yetiştirilmeli ve kontrol teş
kilâtı kifayetli ve müessir olmalıdır. 

4. —• Diğer kuruluşlarla sürtüşmelere mey
dan verilmemesi için, Devlet inşaatı, tipleri ve 
malzemesi bakımından, mıntıkalara vo mevzu
lara göre Sıtandartlaştırılmalıdır. 

5. — İnşaat projeleri, bütçe tatbikatından 
önce ikmal edilmeli, ıgerekli ruhsat ve sair izin
ler, imar durumları alınmış; tapular tam ve 
yer teslimleri zamanında, yapılmış olmalıdır. 

'6. —• İhaleler eksiksiz olmalı, piyasa istik
rarsızlığı karşısında fiyat artışlarının dikkate 
alınması mümkün kılınmalıdır. 

7. — 2490 sayılı Kanunun yerini alacak Dev
let İhale Kanunu biran evvel ve günün icapları
na uygun olarak 'çıkartıl m alıdır. 

•8. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu ıslaıh edilmeli, günün şartlarına uygun kale 
(getirilmeli ve lüzumsuz formaliteler kaldırıl
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu iki kanunun kal
dırılması veya değiştirilmesi için burada 15 se
nedir her -konuşmacı söz ısöyler, gerekçelerini 
'bildirir, ama bu kanunlar hakkında bazen tasa
rılar, taslaklar gelir, /geri gider, bir türlü Mec
lîsten çıkmaz. Bunu getirmeyen, bunu bir türlü 
çıkarmak istemeyen bir zihniyet vardır. Hükü
metin bunu yenmesini rica ediyorum. 

9. — Kesinlhesap ve kabuller, zamanında, 
sıhhatli olarak yapılmalı; müteahhitlerle fuzulî 
ihtilâflara düşülmesi ve işlerin aksaması önlen
melidir. 

10. — Karayollarının demiryoluna rekabeti
ni önleyici tedbirler alınmalıdır. 

11. — Demiryolları ıslahatı, daha süratli bir 
tempo ile devam ettirilmelidir. 

12. — Ankara - İstanibuıl kısa .demiryoluna 
biran evvel başlanmalıdır. 

.13. — Bayındırlık Bakanlığı ve karayolları 
bütçeleri, artan fiyatlar karşısında programla
rı mı! ize edebilecek seviyeye getirilmelidir. 

14. —• Teknik personelin işe -bağlılığını te
min edici tedbirler alınmalıdır. 

15. —• Liman ve barınak inşaatları süratlen -
dirilime!!, denizlerimizden faydalanma, imkânla
rı biran evvel yaratılmalıdır. 

Değerli .milletvekilleri, Bayındı rlık Bakanlı
ğının ve karayollarının t'974 bütçelerinin mem
leketimize ve nıilletimize hayırlı elmasını diler, 
Adalet Partisi 'Grupu adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

,'RAiŞKA-N — Teşekkür ederim Sayın A!kay. 
Cumihuriyet Halk Partisinin sırasını vermiş 

olması nedeniyle, Oumihuriyetçi Güven Partisi 
Grıtpu adına Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun. 

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

•Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin Bayındırlık büt
çesi üzerindeki görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 
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[Bayındirlik (Bakanlığı ile bu bakanlığa bağ
lı kuruluşların ifa ettiği hizmetlerin önemi, in
kâr edilemeyecek ölçüde önemli ve büyüktür. 
Ezcümle yurdumuzun ulaştırma faaliyetlerinin 
altyapısını teşkil eden karayolları, demiryolları, 
liman ve barınaklar, hava meydanları, akarya
kıt tesisleri yanında Devlet ve diğer kamu hiz
metlerine ait makinelerin yapılması, bu Bakan
lığın yüklendiği görevlerdir. Bunun dışında 
katma bütçeli idareler, özel idareler ve beledi
yelerce yapılacak binalarla ilgili büyük proje
lerin tasdiki ve bütün yapı işlerinde uygulana
cak tüzük, yönetmelik ve şartnamelerin tanzi
mi de Bakanlığın görevleri -arasındadır. 

Sayılan bu görevlerin yurt kalkınmasındaki 
büyük önemi nııeydaudadır. Gelişen hizmetlerin 
özellikleri ve arz ettiği önem dikkate alınarak 
.başarıyı kolaylaştıracak ve ihtiyaca cevap vere
cek bir teşkilât kanunu, günümüzün ihtiyacı 
olarak devam etmektedir. 

Geçen yıl bütçelerinde temas olunduğu üze
re, Bakanlık hizmetlerinin verimli sonuca ulaş-
tırılaibilımeısi için 2490 sayılı Kanunun ihtiyaç
lara uygun hale getirilmesi lâzımdır. 

'Milyonluk taahhütleri göze alan bazı müte
ahhitlerin, şartnameyi noter huzurunda tanzim 
için gereken noter harcını şundan bundan 
ödünç aldıkları bir vakıadır. Bu itibarla., müte
ahhitlere belge verilirken çok dikkatli olmanın 
gereken tetkikleri yapabilmenin imkânlarını 
Bayındırlık Bakanlığının emrine vermek, ihmal 
edilemeyecek bir noktaya gelmiştir. 

2490 sayılı Kanunun bugünkü haliyle de, iyi 
bir kontrol ve devamlı takip suretiyle arzu edil
meyen 'bir çok sonuçları önlemek bir ölçüde 
mümkündür. 

Yurdun çeşitli bölgelerine dağılan yatırım
ların, şartnamelerde belirtilen niteliklere göre 
yapılıp yapılmadıklarının yeterince kontrol 
edilmediği ortaya çıkan bir gerçektir. Birçok 
müteahhitlerin, bir noktada kurtuluş yolu ola
rak, tasfiye yoluna gittikleri, tasfiye sırasında 
Devleti büyük zararlara duçar ettikleri yine 
'meydandadır. 

Demiryolu şebekemizin geliştirilmesi ve ye
ni karayollarının, inşası konusunda demiryolu 
işletmesi aleyhine bir rekabet doğuracak proje
ler yerine, demiryolları nakliyatını besleyecek 
yol projelerine öncelik verilmesi hususlarını 

anafikir olarak-daima savunmaktayız. Zira, ka
rayolu şebekesi ve motorlu taşıma faaliyetleri 
ne derece genişlerse genişlesin, Türkiye gibi 'ge
niş bir hizmet alanında demiryolu- nakliyatının 
daima önemli yeri olacağı dikkate alınmalıdır. 

Havacılığın gösterdiği büyük gelişme, hava 
meydanlarımızın, modern uçakların güvenle 
inip kalkabileceği bir seviyeye getirilmesi husu
sunda 'girişilen isabetli gayretlerin ve faaliyet
le rin hızlandırılmasını temenni ediyoruz. 

Keza, devam eden liman, iskele ve barınak 
inşaatları konusundaki faaliyetlerin hızlandırıl
ın ası ge rekm ektedir. 

Sayın milletvekilleri, taşıdığı önem bakımın
dan bir noktaya temas etmek isteriz. Lüks ve 
pahalı inşaatlar yerine ihtiyaca cevap verebile
cek şekilde sade, kullanışlı ve dolayısıyla ucuz 
binaların tercih edilmesi uygun olacaktır. Bu 
konuda yıllardan beri devam edegelen tatbika
tın, görüşlerimizi haklı çıkardığını tahinin edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, taşıdığı büyük önem. 
bakımından Karayolları Genel Müdürlüğünün 
faaliyetleri hakkında da görüş ve temennileri
mizi arz etmek isterim. 

Genel olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü 
bugüne kadar yaptığı hizmetlerle, vatandaş na
zarında büyük itibar kazanmıştır. Ancak, geri 
kalmış yurt köşeleriyle kalkınmış yurt köşeleri 
arasında hâlâ bir denge kurulduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Geri kalmış yurt bölge
lerini kalkındırmak istediğimize göre,-bu bölge
lerin altyapı telislerinin başında karayolu [gel
mektedir. Karayolları, demiryollarına aşırı öl
çüde rekabet ederek yük ve yolcunun büyük 
kısmını karayolu taşımacılığına çekmektedir. 
(Karayolunu kullananlar bir vergi de ödeme
dikleri için, karayolu ile taşıma demiryoluna 
'oranla daha ucuz olmakta, fabrika ve tesisler 
taşımalarında genellikle karayolunu tercih et
mektedirler. 

Bütçeden anlaşıldığına göre, karayolları da
ha ziyade başlamış olduğu işleri bitirmeyi hedef 
almış görülmektedir. Bu bakımdan Karayolları 
Genel 'Müdürlüğü için ayrılan tahsisatın yeterli 
ol madiğini görmekteyiz. 

Makine parkının yeterli olmadığı öne sürül
mekle beraber, makinelere gerekli dikkat ve ih
timamın gösterilmesini temenni etmekteyiz. 
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Türkiye'nin tdpia,m yol ağı 59 500 kilometre 
olarak 'ifade edilmektedir. Buna mukabil Tür
kiye'de araç sayısı 430 bin civarındadır. Bu ra
kamların .sonucu olarak şunu arz etmek istiyo
ruz: 'Türkiye'de mevcut yolların geometrik ve 
fizikî standartlarını genişletmek suretiyle aynı 
karayolu ile uzun yıllar ihtiyacı karşılamak 
mümjkündür. Bu bakımdan Karayolları Genel 
Müdürlüğünün, ekonomik ve sosyal ve aynı za
manda dengeli kalkınmaya katkıda bulunmak 
için, geri kalmış yurt bölgelerinin üniteleri 
arasında İrer türlü ulaşımı sağlayabilecek kanu
nî imkânlara kavuşturul masında isabet vardır. 

Karayolları sebekemizin bu suretle gelişmesi 
sayesinde, ülkemizin birbirinden farklı ekono
mik durumlarını gidereeek pazar ekonomistine 
geçiş yolunda büyük faydalar sağlanacaktır. 

Değerli arkadaş larım, büyük bir eser oldu
ğu şüphesiz olan Boğa,z Köprüsünün Cumhur i-
yetimizin 50 nci yıldönümünde bitirilmesinden 
kıvanç duymaktayız. Çevre yollarının da bitiril
mek üzere olmasını memnuniyetle karşılıyoruz, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün bazı .işleri 
emanet usulü ile yaptırdığını görmekteyiz. Elin
deki imkânları daha iyi kullanabilirse, bu ta.rz 
faaliyetlerin faydasına inanıyoruz. 

Karayollarında ağırlık ve trafik kon t rolle ri-
nin yeterli olmadığı ^görülmektedir. Bu bakım
dan bu 'konuya da önem verilmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her sahada olduğu gi
bi bayındırlık hizmetleri ve özellikle karayolla
rı ulaşımında da bölgelerarası dengesizlik var
dır*. 20 nci Asırda, bağlı olduğu il ile bağlantısı1 

•olmayan ilçeler meveudolınamalidir; ama Tür
kiye'de vardır ve sayıları küçümsenmeyecek ka
dar büyüktür. Aradaki derin uçurumu kapat
mak için, 'geri kalmış bölgelerde yalnız sanayie, 
yalnız eğitime öncelik vermek yetmez. Karayol
ları problemi halledilmeden, bu yörelere hiçbir 
'sanaıda hizmet etmeye imkân yoktur. Bin bir 
güçlükle karayollarının illere, ilçelere bağlan
masına. katî olarak inanmaktayız. Onun içindir* 
ki, bütün ıh iz m eti, erden önce bu bölgelerimizde
ki karayolları ulaşımı meselesini süratle hail et-
"mekte zaruret vardır. 

jDeğerli arkadaşlarım, bir konuya da burada 
değinmeden huzurunuzdan ayrılmayacağım. Ka-
padokya, bölgesi <olan, yani turistik yollar prog
ramında bulunan Kayseri - Erciyes yolu yıllar

ca ihmal edilmiştir. Bu yolda her kış, değerii 
.genel müdürümüzün de bildiği gibi, 5 - 10' kişi 
tipiden boğulmaktadır. Bu yolun biran önce ya
pılmasını ve Kayseri - Erciyes karayolu üzerin
de bulunan Derindere köprüsünün acele olarak 
yapılmasını istirham ediyorum, 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi 'Grııpu adına görüşlerimi arz etmiş bulu
nuyorum, Bayındırlık bütçesinin bayındırlık 
mensuplarına, milletimize hayırlı olması dileği 
ile Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Grııpu adına Sayın 
Hasan Zengin, buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRÜPU ADİNA HASAN ZENGİN 
(Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğe rli milletvekil 1 eri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 1974 malî yılı bütçeleri üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet 'Meclisi Grııpu -
nuıı görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lu iniyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı, Cumhuriyet öncesi ve 
sonrası olmak üzere, tarihimizde büyük hizmet 
yapmış bakanlıklardan birisidir. 50 senelik 
Cumhuriyet tarihimizde devamlı var olmuş ve 
Türkiye'nin kalkınmasında, imarında büyük hiz
metler görmüş, Türk milletinin hizmetine sayı
sız eserler sunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığının hizmetleri, halkın 
rahatça faydalanabileceği gözle görülen, faydalı, 
sağlam, ekonomik ve kısa zamanda inşa edilen 
yeraltı ve yerüstü yapı ve tesisleridir. Yurt 
düzeyine yayılarak inşa edilen devlet ve kamuya 
ait yapı ve tesisler, kalkınmamızın gerçekleşme
sinde başta gelen etkenlerden biri lolmuştur. 
Türkiye'yi batıdan doğuya, kuzeyden güneye 
dolaştığımızda en ücra köşelere varıncaya dek, 
en verimli ve cıı kıraç topraklar üzerinde yaşa
yan halkın hizmetinde olan Bayındırlık Bakan
lığının görevlerini şöylece sıralayabiliriz : 

1. Devlet ve kamuya ait yapılar ve esaslı 
onarımları, 

2. Demiryolu inşaatı ve esaslı onarımları, 
o. Liman ve sair kıyı tesisleri inşaatı ve 

esaslı onarımları, 
4. Hava meydanları inşaatı ve esaslı ona

rımları, 
5. Akaryakıt ve doğal gaz boru hatlan ve 

tesisleri inşaat ve esaslı onarımları, 
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6. Karayolları inşaatı onarım ve bakımı, 
Olmak üzere yapmak ve yaptırmak. Ayrıca 

bn işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, 
şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyat
ları hazırlamak, yayınlamak, müteahhitlerle il
gili sicilleri tutmak ve müteahhitlik karnesi 
vermek, özel idarelere ait yapı ve tesisatı yap
mak ye katma bütçeli idarelerle, belediyelerin 
önemli bina ve tesisatlarının projelerini ona
mak olarak özetlenebilir. 

Muhterem milletvekilleri, Bayındırlık Ba
kanlığı, Cumhuriyetimizin kurulmadan önce te
mel meclisi olan ilk Mecliste de önemli bakanlık 
olarak ele alınmış, faaliyetlerini sürdürmekte 
iken, 26 . 5 . 1934 tarih ve 2443 sayılı Kanunla 
Bakanlık teşkilâtına yeni bir şekil verilmiş, geli
şen şartlar gözöııündc bulundurularak 1939 se
nesinde çıkarılan 3600 sayılı Kanunla Bakanlı
ğın teşkilât ve vazifeleri esaslı şekilde tayin ve 
tespit edilmiştir. Ayrıca, dünyanın devamlı bir 
teknik ilerleyiş içerisinde oluşu ve bayındırlık 
hizmetlerinin çok değişik bir yöne girmesi, mev
cut mevzuatların yetersizliği de dikkate alına
rak ve dünyada şehirlerin, memleketin imarı, 
kalkınması ancak oralara gidebilmekle mümkün 
olacağı gözönünde bulundurularak, önce anayol
ların süratle yapılabilmesi için 11 . 2 . 1950 ta
rih ve 5339 sayılı Kanunla katma bütçeli Kara
yolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu de
ğişen şartlar içerisinde, memleketimizin kalkın
ma durumu dikkate alınarak, her geçen gün her 
mevzuda daha hassas ve daha önemle 
üzerinde durulması gerektiğinden harita, 
imar planları deprem işleri yeni kurulan 
İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Bu
nun dışında, Şirket Müesseseler Dairesi Sanayi 
Bakanlığına, 6222 sayılı Kanunla Devlet Su İs
leri de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

Bakanlığın bünyesinden bazı müesseseler 
başka bir bakanlığa intikal ederken, bu arada 
hava meydanları ve akaryakıt tesislerinin inşa
atı 5367 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına 
verilmiştir. 

İleri teknolojinin her geçen gün bütün dün
yada kendini göstermesi ve Türkiyemizde de 
kendini göstermekte olduğu aşikârdır. Ekono
mik ve sosyal alanlarda kalkınma hızının daha 
artırılabilmesi ve vatandaşın hayat düzeyinin 

I daha yükseltilmesi için, Bayındırlık alt ve üst 
yapı tesislerinin biran önce ikmalinin zarurî ol
duğu dikkate alınarak, bu Bakanlığın kuruluşu 
tekrar gözden geçirilmiş, 20 . 7 . 1972 tarihinde 
yürürlüğe giren 1609 sayılı Bayındırlık Bakan
lığı Teşkilât ve Görevleri Kanunu ile Bakanlık 
yeniden örgütlendirilmiştir. Muhterem millet
vekilleri, bu örgütlenme, Bakanlığın bünyesin
de tatbikatçı daireleri olarak çeşitli kısımlara 
ayrılmakla beraber, malumları olduğu üzere, 
Bakanlık diğer devlet dairelerinin yatırımlarını 
yapmaktadır. Bu yatırımlar bilhassa iki genel 
müdürlük vasıtasiyle yürütülmektedir. Bu ge
nel müdürlükler, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Hava, Demiryolu ve Liman İşleri Yapı Ge
nel Müdürlükleridir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesini tetkik etti
ğimiz zaman, bunun daha çok teknik mevzulara 
temas eden ve bilhassa teknik yatırımlarla 
ilgili Ibir 'büteje olduğunu görürüz. Burada, pa
rası diğer balkanlıik'lardaıı a;ktaııup en iyi bir 
şekilde daha sağlam, ucuz ve halkın daha ya-

I rarıına olacak şekilde hizmetllerin planlanma
sı, projelendirilmesi ve en kılsa zamanda hal
kın hizmetine sunulması esas alınmıştur. Bun-
uvn, Hükümet bunalan, hastanıel.er, okullar, li
manlar ve aynı zamanda denizel Ibir memleket1 

cllarak da kıyılarda barınaklar ve ıbaJıikeı li
man barınalklan, spor tesisleri, hava meydan
dan, hava limanlan olara.k sayabiliriz. Bütün 
bunları dikate aklığımızda, Bayındırlık Ba-
'ka'nıhğmın hizmetlerinin dalı a çok telkni'k mev
zular üzerine eğilmekte olduğunu görürüz'. 

TMkn'ik mevzullarm projelendürilmeısi ve 
hedefe götürülöbi'1'miesii, hepimizin ibilldiği gibi1 

teiknik kadro ile olur. Tetkik edildiğiinde gö-
rü'ecdk'tir ki, Bayındırlık Bakanlığı persone-
fliiniln 'büyük !bir çoğunluğu mühendislerden te-

I şekMil etımek'tedir. Bıiz burada Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak: şu hususu bûlhassa belirt -
melk istiyoruz ki, lOlBö saiydı: Kararname 'kal
dırıldıktan sonra" ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Personel Kanunu t'artlbiı'kalîâylc /beraber, 
Türkiye'de teknik hizmet gören personele 
gereiktiği gilbli değen- verilmemekte ve yetişmiş 
elemanların büyük ıbir çoğunluğu yurt dışıma 
gitmek için sıra lb ekil emcikte ve gitmektedirler. 

I Bu durum bizleri üzmektedir. 
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IBuigün Türkiye'de ;bu yatırımların istenil
diği g'lbli hakikaten 'hedefe: uflaşmatsını arzu edi
yorsak, bunîıarı her şeyden önce ehil enler va-
,sııta.siyle, ehil. mübendisleır ve eıîıil teknik ele
manlar vasıit-alsliyle yürütecek bir- düzeni getir
memiz gerekir. Bu da her* şeyin üzerinde eme
ğin karşıllığı verilerek mümkün 'olur. E'meğini 
karşılayanı açlığımız 'takdirde, Biçlbir zaman 
teknik elleınanı randıımianlı çanştırmak müm
kün değildir. Teknik elemantaır, her şeyden ön
ce Bir m'eımur olmaktan zıilyade, bildiğiniz gibi 
devamlı fikir işçileridir. Bunlar, arazilere ve 
'bizim gidemediğimiz yerlere giderek mümlkün 
okluğu 'kadar konuiariyle ilgili hizmeitileri tes
pit edip büıoda değerlendirdikten sonıra, pro
jelerini yaparak devanılı bir enerji sarfetme 
durumunda kalan inls anılardır. 657 «aynin Kar-
nun 'biraz daha dışın .da, düşünülerek, kendile
rinim hak ettiği emekleri karşılığınım verilieBil-
'm'esi için, yeni bir düzen ve. yeni Bir şeikiiı] ge-
tirilım'eisinıi billhaissa Hükümetten Bekliyoruz. 
'Bayındırlık Bjakanımıziın afade 1 erine göre, bu
nu da Sayın Başvekilimizin yakın bir zamaıı-
d a net ile etendir ec e ği n,i lımu yoru z. 

JVlulh'terem milletvekilleri, bilhassa şu s.on Beş 
senîo içerisinde iıiışaaıtıların zaman zaman «ok 
gecikerek İlettiği malûmlanıdır. Bunu da bura
da üzüntü ile Belirtmekte fayda, gömüyoruz. 
Çünkü, bir müeıslse&e, Bir fabrika., bir (tesis, bir 
'bina, bir okul, Bir hastane ne kadar kısa za
manda inşaatı1 bütirilfir ve halkın hizim etine gi-
rcibiliılse, memleket için o kadar fazla yararlı 
»olur- kanaatindeyiz. Geemifc 19-68, 1Ö69, 1970 
ve 197'd yıllarındaki ödeme durumunun çok 
bozuk oluşu nedeniyle ve ihale şekiEcrin/in ta-
iinameı keiyfe göre yapılışı neticesinde, uzun 
yıllar bütmeyip sürüncemede kalan ve halkın 
gözünde artık «Ne bitmez işmiş bunlar:» deyip, 
hepimizin defalarca, üzüntü duyduğu bu dır-
mımilarin bir daha, doğmaımiaismı da ayrıca te
menni ediyoruz. Mümkün olduğu /kadar inşaa't-
ilai'in yılı içerisinde Bitiritmieısi, 'batta mümkün 
olursa sari mukavelelere gitmeden dava.la.rini 
'halledilmesi şa.rt)tır. Billhafssa 'bu işlenin bitme
mesinde, değilsen şartların rolü Büyüktür. He
pimizin de Bildiği gaibi, ihaleyi alan müteahhit-
İerin fiyat artış farkları karşısında parala
rımı alamı amalar ınd an dolayı, neticede yine 
•memleket zarar gör'm ektedir. Bunun iç ün bizim 
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j temennimiz, yapılacak olan işlerin iyi, güzel, 
' sağlam ve ucuz »'İması yanında., en kısa zaman

da da halikın Bizm etine sunulmasıdır. 
19'74 malî yılında Bayındırlık Bakanlığına 

ayrılmış bulunan bütçeye şöyle bir göz atacak 
olursak; Hükümetimizin, 1974 malî yılı bütçe
sinde Bayındırlık Bakanlığına diğer yi'" 1 ara 
nazaran biraz dana önem verdiğini görürüz. 
Fakat, kanımızca bu -da. yeterli görü'an'eımek-
tedir. Çünkü, Türkiye'nin kaılıkına'bill.meısl an
cak alt ve üst yapı teslislerinin de biran önce 
yapılıp hizmete konuilmasiyle mümkün olacak
tır. Çoğu pereonel gideri enine ayrılmış ıbni.u-
na.n İm bütçe, bundan önceki, 1970'don bugüne 
kadar olan Bütçelerle kıyaslamdıığında, yeterli 
ıgörülnnemektedilr. Bayındırlık Bakanlığı 1970 
Bütçesi 1 487 200 609 lira. olmasına rağmen, bu 
artarak bugün 1 729 76Ö 604 lira olmuştur. Bu 
yatı rınr ara dalı a fazla yer 'verilimesinde büyük 
faydalar «il a cağı düşüncelsiyle biz önümüzdeki 
devrelerde bu miktarın daiha da artırılmasını 
istiyoruz. Çünkü, bu bütçe, fiyat ayarlama lan 
yapıilmadan önce taisarlanımış ve meclislere 

' sevk. 'edilmiş okluğu için, önümüzdeki Bütçe yı-
Br.da Biraz dikkatti davra ılıtmazsa. bazı sakın
calarla, bazı yatırım 1 arın yine zamanında hiz-
melte sunulanı ayacağı ka.na'a.tini de belirtmek. 
ist erim. 

M/utıtercım arkadaşlarım, Türkiye'yi şark
tan GarBa, Güneyden Kuzeye gezdiğimiz za-
tman;'binalar olaırafc hastaneli eri, okulları, spor 
teisisleriui, hava, meydanlarını ve aynı zaman
da kıyıBırı'nnzı !sü«"e|yen limanları yapsın Ba
yı ndrrTık Bakanlığı meıılsuplarr en. 'küçük işçi-
sine kadar büyük fedakârlıkla çalışmaktadır. 
Biz, Türkiye'nin Bayındırlığı Bakımından ya
pılan bu eserlerin daiha da fazla olmatsınıı te
in e nni e t m efcfcy i z. 

Bayındırlık Bakanlığına BağB olarak hiz
met gören Karayolları Genel Müdürlüğü var
dın'. Karayolları Genel Müdürlüğünün, durumu
nu da gözden geçirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim, 
ona göre taınamlayınız. 

G. H. P. GIIT1PU ADINA HAKAIN ZENGİN 
< (Devamla) — Karayolları 4950 yılında kurul-

• dulct'aiK sonra, Türkiye'de anayolları halletmek 
üzere süratle makineleşmiş ve Türkiye'nin dört 
'bir tarafEiı Büyük ağlarla kaplamıştır. Bu, çok. 
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"memnuniyet vemici bir 'durumdur. En geçilmez 
yerleni geçilir hale g'etirtniştir. Kışın en soğuk 
günlerinde claltıi ıo karCı havalarda :bu yerler
den ırahatea gecen vatandaşlarımız Karayol
larına şükranlarını daima arz etanektedirler. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir husu-
ısıı daiha iburadan arz etmek istiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesini 
tetkik ettiğimiz zaman, sön beş yıllılık 'müddet 
iç e ı isinde ve 1973 yıılını da inazara aldığımızda 
% 50 küsura yaikın 'bir artıma olmasına rağ
men, 'bu sene akaryakıt fiyaltlarının artması 
karşısında (Karayollarının makine parkları-
ıiıni iyice eskidiği de dikkate alınacak olursa) 
Karayolları Genel Müdürlüğünün, -tasanlamış 
'bulunduğu bu yatımımla rı gerçekleştirmesi yö
nünden hayli güçlük çekeceği görülmektedir. 

Bünyesinde teknik elemanları taşıyan Ka
rayolları, işçisinden mühendisime kadar en üc
ra köşelere kadar ulaşacak; tasarlanmış olan 
plan hedefleırini gerçekleştismeye mutlaka ça
lışacaktır. Temennimiz bu hedefi gerçekleştir-
mö1 eridir. 

Bu'gün Türkiye'nin en mühim yolu olarak, 
hepimizin bildiği Boğaz Köprüsünün çevre yol
larımın 'da biran önce neticeye ulaşması ve hiz
mete girmesi -hepimizin arzuladığı bir durum
dur. 

Dünyada birçok ülke bütçelerini turizmden 
karşılamaktadırlar. Bu bakımdan 'bizim elle tu
ristik yollara daha çok elı'emmiyet vermemiz 
ve gelecek olan turistlerim turistik bölgelerimi
ze rahatça ulaşabilmelerini sağlamak işin yatı
rımla mmızı öncelikle bu böılgfelere kaydırmamız 
gerekir. Böylece okono'mimiz. çok büyük neti
celere ulaşmış olacaktır. 

Bilhassa Antalya - Finike, Anamur - Silif
ke yolu ile Muğla - Köyceğiz - Fethiye yolla
rımın biran Önce neticeye ulaşmaları mıeimleke-
timizin turistik yönünden çok yaranına ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, tamamlayınız 
lütfen. Süreniz doldu efendim. 

HJASAN ZENOt'N (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ayrılmış bulunan ödenek 4 140 368 04,2 liradır. 
Bu ödenek önceki senelere nazaran fazla gö-
TÜnîmekOie beraber, artan fiyatlar karşısında 
biraz yetersizdir. 

Makine parkları bitmek üzere bulunan Ka
ray ollaıı Genel. Müdürlüğünün 'bugünkü dün
ya koşu1";]arma göre daha hızlı bir yol yapını 
sistemine gidebilmeleri içim, ye tensiz olan ma
kine parkı ödeneğimin artırılması gerekeceği 
kanaatindeyiz. Temennimiz, yapılacak aktar
ına imkânla.rlla bunun daha i(yi bir hale getiril
mesidir. 

Muhterem milletvekilleri, Bayındırlık Ba
kanlığı ve ona bağlı Karayolları Genel Mü
dürlüğünün yapmış 'bulunduğu hiztmeitleır, Tür
kiye'nin dört bir 'tarafımı gezdiğimiız zaman,, 
elle tutulur, gözle görülür hizmetlerdir. Yol
lar, hastane, -okul, spor tesisi, limanlar, barı
naklar halkın hizımetindedir. 

Bu elle tutulan hizmetlerin, sayısı ne kadar 
fazlalaşır, yeraltı ve yerüstü teJsMierıiniın ikma
li ne kadar çalbuklaştırılırsa, kalkıinmamızın da, 
'daha çabuk hedefe ulaşacağı tabiîdir. 

:Mu'htere'm milletvekilleri, işte bu hizmetleri,, 
Jbu güzel eserleri meydana getirmiş hullunan;; 
Türkiye'ye yerüsltü tesisleriyle, yeraltındaki bü
yük alkatlyakıt boru 'hatlariyle büyük efeon'o-
inik katkı] arı bulunan Bakanlığın 'bu fedakâr 
mensuplarına Cumhuriyet Ha'k Partisi Grupu 
adına selâmı ve 'hürmetlerimi, takdirlerimizi 'bil
dirir; bu hizmetlerinin daiha Yeminli olaıbilımesi ve 
daha şevkle çalışabilmeleri için de Hükümetimi
zin en kusa zaımanda teknik personelin 'sorunları
nı katletmesi (hususundaki inancımızı lıellirtir, hal
ledeceğine inanır; 'bu düşünce ile öumhuriyet 
Halk Pamtisi Grupu adına hepinizi hürmet ve 
sevgiyle selâmlarıım. (C. H. P. sunalarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Zen
gin. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın İhsan 
Arsla.ii, buyurunuz efendim. (1). P. sırallarımdan 
alkışlar) 

U. P. GRUPU ADINA İHSAN ARlSLAN 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Bayındırlık Bakanlığı 1974 malî yılı Büt
çesi üzerinde Demokratik Partinin düşünce ve 
temennilerini açıklamak üzere süz almış bulu
nuyorum. 

iSözlerime başlarken, Büyük Atatürk'ün 
Türkiye Cunihuriyeti ve Yüce 'Türk "Milletimi 
muasır medeniyet seviyesine lyükıseltmıe hız-
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meti iistilkaıııfeitunde Türküye Cumhuriyetti lıü-
ÎC'ümeitlerimtim 'başarısında (başlı.ca müeslsiriye t 
kazanmış mümtaz bir kııuııfııış olarak Bayımdır-
îîk Bakanlığı mensuplarımı takdirle ikarşıOad'ı-
ğımıızı belliintmek isterim. 

•Bu Bakanlığıımız yakın tarihtimizıde uğra
tıldığı 'bil'imesiz 'bıölıüıi'inelcre rağmien, 'başta Ka
rayolları Genel Müdürlüğü oanak iizjeıe, di
ğer nıües e sel eriyle vatam imarında örııeık vas
fını ve yerini 'korumuş 'bulunmaktadır. Mem-
I'ekeıt hiznvetinde sür a/1, ciddiye!:, emniyet 
ve sağlaımlliiğı hedef tutam; 'bir amilayışla 
ve Karayollarına muvazi »olan. Yapı Ve 
İ'maıi' İşleri IleDsliğlimin de hemıaihemik ça'bj-
mıaların'da büyük isaıbet görüyoruz. 

Muhterem nıilletv ekilileri, Baymfdniık Ba
kanlığının, -diğer bakamlıkl'arım e'sats konusu ol
makla birlikte, memleketin ekoulüıniik, kültürel, 
sosyal ve bilhassa Devletim 'kaderini1 'bağladığı 
turizmim inkişaf ımdaki rfolünü, sorumluluğunu 
izahtan vareste görmekteyiz. (BaşarıCı olması 
ilse, her türlü politikanın ötesinde tbkıiik prog
ramı ye hukukî mizam iierfeisimde rasyonel 'çalış-
masıyle mümkündü t-. Buna riayet edilmedi
ği takdirde, yapılan hizmetlin halk şuurumda 
makes hulması ve halk tarafından beğtemii'lnıe-
s'i düşünülemez. 

Esefle arz edeyim ki, idevam ede gelen po
litik tercihler, hususiyle bazı ileri gayret er-
ıbafbı ımüll'kî amirleırin »akil tutumları, yurt 
kalkınmasına menfî yönden .tesir etmekte ve 
yukarıda belirttiğim takdir duygularımızı göl
gelemektedir. 

Evvelemirde Cumhuriyet hükümetlerinin 
ekonomik ve askerî stratejisinin zorunlu kıldı
ğı yurt gerçeklerine uygun öneımlli hizmetlerim 
Mr statü içerisinde yürütülmesi yerine, iç po
litika hesaplarıyle asıl maksadından bu mües
sese uzaklaştırılmaktadır. 

Muhterem »milletıve'killeri, Cumhııriyetimizin 
50 nci yılına tesadüf eden Bayımdırılık Bakain-
lığınm bu mutlu yıldönümünde, ıCumhuriyet-
ten önce güzel yurdumuzda altyapı tesisleri ola-
ıraik neler -devraldık? Ve bugün nerelere geldi
ğimizi iftiharla kaydetmek mecburiyetindeyiz. 
Aynı zamanda yurt sathında nereye 'baksak 
muhtenem teşkilâtın eserlerini görebilmek mut
luluğu içerisindeyiz. Daha da kendisinden çok 

şeyler beklediğimizi umuyor, eserlere; eserler 
katmak çabasında olacağını temenni ediyoruz. 
Günün ve zamanın şartlarına uyularak bu teş
kilâtın bünyesinde bazı değişiklikler yapma za
rureti hâsıl olmuştur. Bu cümleden olarak en 
som 20 . 7 . 1972 tarih ve 1600 sayılı Teşkilât 
Kanunu ile iki genel müdürlük bir de tüzel 
.kişiliği haiz Karayolları Geneli Müdürlüğü ile 
mekanizma yürütülmektedir. Bu genel müdür
lüklerden mirisi demiryolları, limanları ve ha
va 'meydanları inşaatlarını, diğeri Devlet yapı
larını yapmakla vazifelidir. 

Yapılar kısmını bir tarafa bırakırsak, ha
va meydanları, limanlar, demiryolları ve kara
yollarını içine alam diğer [Sektörlerin yurdumuz
da iç ve -dış ulaşımı meydana getiren altyapı, 
daha doğrusu temel yatırımların oluşumunu 
görürüz. Bu münasebetle Bayındırlık Bakan
lığının 50 nci yılı münasebetiyle sıhhatli ra
kamlar ve bilgilere dayanılarak neşretmiş bu
lunduğu eserde, düne nazaran duygulanmama-
ya imkân yoktur. Detay rakamlara inmeden 
betan ve parke, aisfalt, stabilize, makadan 
toprak tesviye ve geçit vermeyen satıh cins
lerine ıgöre Devlet yolları ağının uzunluğunun, 
yeni yapılan yollar ve varyantlar dahil, halen 
34 780 km. olduğunu adı geçen eserden öğren
miş bulunuyoruz. Ancak hemen belirtelim ki, 
Ibugün 59 246 km. olan Devlet ve il yolları ağı
mızı, Milletlerarası Yol Federasyonunun 1973 
yılında yayımladığı dünya yol istatistik: bilgi
lerine göre, diğer bazı ülkelerle 1 kilometre 
alan karesine düşen yol uzunluğunu kilometre 
cinsinden kıyasladığımız zaman çok: geride ol
duğumuzu üzüntü ile ifade etmek isterim. Ör
meğim ; 

İsviçre'de km.2 ye düşen kişi 1 500, 
Framsi'da km.2 ye düşen kişi 1 400', 
Avusturya'da km.2 ye düşen, kişi 1 140, 
Yugoslavya'da km.2 ye düş'em kişi O 340», 
Hindistaın'da km.2 ye düşen kişi Ö 310, 
Bulgaristan'da km.2 ye düşen kişi 0 20O, 
İspanya'da km.2 ye düşen kişi O 280, 
Yunanistan'da km.2 ye düşen kişi O 270, 
Tunus'ta km.2 ye idüşen kişi O 11 Oy 
^Suriye'de km.2 ye düşen kişi 0 090, 
Türkiye'de km.2 ye düşen kişi O 080, 
İran'da km.2 ye düşen kişi O 027, 
Irak'ta km.2 ye düşen kişi 0 021. 
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Şu hale göre, gelişmekte olan ülkeler ara
sında ancak komışıılarımız İran ve Irak'tan iler
de bulunuyoruz. Ne kadar mütevazi bir du
rumdayız, değil mi arkadaşlarım? 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzun çok 
önemli ıbir sorunu olan Devlet yollarına gelip 
geçen iktidarlar süresinde zaman zaman çok 
ianem verilmiş, hayli mesafeler katedilmiş ve 
fa'k'at gaman zaman da ihmale uğrayarak, -iste
nilen seviyeye maalesef bugüne delk ulaşılama
mıştır. Bayındırlık Bakanlığı 1974 malî yılı 
bütçe raporunda da ifadesini buduğu gibi, ka
rayolları, kalkınmada başta gelen faktörler
den (birisidir. Bu itibarla toplumun ihtiyaç 
duyduğu mal ve hizmetlerin tüketim mahalle
rine aktarılabilmesi kırsal bölgelerden köylere, 
köyleri ilçelere, ilçeleri illere, illeri sfanayi 
'merkezlerine bağlayan yollara kavuşmanın eko
nomimize güçlü bir .katkıda bulunacağı aşikâr
dır. Hemen arz edeyim ki; Devletin vatandaş
lara sağlamakla yükümlü olduğu hizmetlerin 
yurdumuzun en ücra 'köşelerine kadar düzenli 
bir şekilde götürülmesi, yeterli bir ulaşım sis
teminin .gdliştirilm'esi ile mümkündür. Hele 
az gelişmiş ülkelerin yol planlamasında ilk he
defi, sosyal ve yönetim iıhtiyaçlarıını bu sektö
rün hızlandırılması, hizmet ağırlığı ve ülkenin 
her noktasına hizmetin criştirilmesindeki nis
pî kolaylığı, karayolunu diğer ulaşım sistem
lerine üstün kılmaktadır. Yani demek istiyo
rum ki, , Türkiye'de Devletin işlemesinde ve 
halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan! 
yolların yapılıp sağlanmasında büyük çaba 
gösterilmelidir. Gelişmekte olan ülkemizin eko
nomik koşullarla zorunlu bulduğu hu aşama 
hızla ele alınmalıdır. 

Diğer taraftan, kamu isteklerinde yol yine 
en ön yeri almaktadır. Artık vatandaş yolun 
işgal ettiği yeri ve önemi 'anlamıştır. Hattâ 
köyünün yola kavuşması, ürettiği malını tüke
tim pazarlarında değer fiyatı ile satabilmesi, 
her gününde hastasını götürebilmesi, ihtiyaç
larını giderebilmeyi sağlayacak asgarî ulaşı
mın beher kilemiet reisi için, dişinden, tırna
ğından, yiyeceğinden, giyeceğinden artırarak 
en küçük köyün fakir halkı dahi faikımı etresi 
5 000 liraya yolunu yapacak Devletin köy 
yolu bütçesine (katkıda bulunarak, yıllar önce 

sıraya girmektedir. Bugün Türkiye'de bu du
rumdayız. 

Muhterem milletvekilleri; büyük Devlet' 
adamlarımızdan Halil Rifat Paşa, «Gidemedi
ğin yer senin değildir» demiştir. Bu vecizenin 
altında yol yatmaktadır. Artık hu .güzel yur
dun üzerinde gidilmeyen yer, ulaşılmayan yö
renin kalmaması özlemi içerisindeyiz. Bunumla 
beraber, Türkiye'nin gerek jeolojik yapısı ve 
gerekse topografyası yol inşaatı bakımından 
ıbüyıük güçlükler arz etmektedir. Bu zor şart
lar altında karayollarında yol yapımı ileri tek
niklerin kullanılması, Devlet bütçesinden bü
yük ödeneklerin ayrılmasıını gerekli kılmak
tadır. Hal 'böyle iken, 1974 -Karayolları Genel 
Müdürlüğü 'bütçesini, yapılacak transferler ve 
ekler hariç 4 140 368 042 lira Hükümet tek
lifi olarak görüyoruz. Gerçi 1973 yılının büt
çesine nazaran 1 milyar civarında artış kay
dedilmişse de, Karayollarının 'dindeki makine 
parkının tüketeceği akaryakıt, asfalt, som pet
rol fiyatlarının yükselmesi ile önemli bir ar
tış sayılamayacağı ıgilbi, artışa da bir etki ya
pacaktır. Bu kanaatimizi pekiştirmek için, as
faltın 300 lira olan tonunun 1 683 liraya çık
tığını söylemekle yetiniyoruz. Nitekim bütçe 
raporunda da, asfalt fiyatlarının artması ne
deniyle, asfalt alımına 250 ımi'lyon lira daha 
fazla ödeneceği belirlenmiştir. 

Bunun dışında trafik ha «minin süratle art
ması, mevcut yolları üstyapı yönünden gün 
geçtikçe ye t ensiz hale sokmuş, pek çok asfalt 
yollarımız stalblizeye dönüşmüştür. Mevcut 
asfalt yollarımız bu tehlikeyle karşı karşıya
dır. Bu da ancak programa alınan asfaltlana
cak yolların dışında yeniden yenileme işlerinin 
kaçınılmazlığı karşısında, önemli ödeneklerin 
ayrılmasını ve kaplama sakillerinin tekniğine 
uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Zira Kara
yolları bu işlemi taşıma kap asit esimi yükselt
mek için 'de günün şartlarınla uymaya mecıbur 
kalacaktır. Bu noktadan hareketle yukarıda 
arz ettiğim gibi, trafik hacimlerinin son yıl
larda çok süratle artması, stalblize yollarda 
toz sorumunu önemli bir faktör haline getirmiş
tir. Bunun yanında kamuoyunda asfalt kapla
malı yol talepleri çok büyük Ibir arzu haline 
gelerek artmıştır. 

— 767 — 
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Sırası gelmişken, Ankara Samsun Sivas 
yolunun, Samisun - Sivas - Yozgat yol ayn
an.urdan, ((Bakanlık Teşkilâtından bilhassa rica 
•Gidiyorum) Yağlı köyü durağına kadar olan 
kısımda yoğun trafik nedeni ile, güridüz gö
züyle bile toz ve dııımandan taşıtlar mübalâ
ğasız birbirini göremez hale gelmektedir. Mev-
.mılbahis yokla yolculuk yapanlar ve bu yol
da çalışan bütün .araç sahiplerinin haklı şikâ
yetlerine sebelbolan ve tahminen 10 aydır ge
nişletilmek için asfaltı sökülen sadece 1,5 km. 
li'k bir yerin asfaltlanmasını ilgililerden ö nemle 
beklediğimizi duyurmak istiyorum. Bu mey an
da Güneyi, Kuzeye, en kısa yoldan- Karade-
ııizi Alkdenize bağlayacak Adana - Niğde ve 
Kayseri'den Yozgat'a ıbağh Boğazlayan - Sa-
rııkaya - S ongun - Çekerek ilçelerini içine ala
rak Tokat'itan 'Samsun'a ulaşacak olan bu bü
yük yolun yapılmasına hız verilmesi, yolun 
(biram önce bitirilmesinin büyük faydalar sağ
laması bakımından 'Karayollarından şayanı 
arzumuz olacaktır. 

Yozigatın Akdağ - Yerköy - Sorgun ilçeleri 
hariç, (Bu da Ankara - Sivas Devlet yolu ıgü-
zengâ'hmlda olduğu için) diğer 5 ilçemiz stabi
lize ve yıllar önce yol tekniğinin dışında alt 
ve sanat yapışımdan ımaıhrum, kış aylarında 
ulaşıma müsait olmayan ilçe yollarına sahiptir. 

Muhterem milletvekilleri, Kar ayöll arımızın 
•'bünyesinde 4 bin personel olduğu raporda ifa
de edilmektedir. Bu güçlü teşekkülden, Devlet 
•'Memurları Kanunumun yürürlüğe girmesiıı-
•den bu yana beşyüze yakın mühendis ayrıl
mıştır. Raporda da işaret edildiğine göre, şu 
anda kadronun, ^genellikle ya çok genıç ve tec
rübesiz veya 20 yıldan yukarı çalışma süresi 
iolan ımühenldislerdcn müteşekkil olduğu, ara 
kadroların mı tamamen boş bulunduğu anlaşıl
maktadır. Tecrübeli elemanlar gelmemektedir. 
Hatta yeni teknik elemanlar gelseler dahi, 
iki yıl çalışıp, tecrübe sahibi olduktan s tara 
ayrılmakta olduklarını öğreniyoruz. Bu cihet 
çok önemli ve o kadar da üzücüdür. 

Malumunuz yurdumuzun topoğrafik ve ik
lim şartları yöınümdeıı, yol bakım ve yapımı 
bir problemidir. Çok iyi yetiştirilmiş, tecrübeli, 
uzmanlaşmış, bir mühendis; ve teknisyen kad
rosu bu problemim çözümümü halledebilir. Dev
let Memurları Kanununun hazırlamııaisı ve uy-
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•pulama döneminde, teknik personel aleyhine 
davranışlar olagelmişti. Birçok kanunu hak
ları, yargı yokıyle veya kararnameler çıka
rılarak gadre uğratılmıştır ve mağdur edil mis
tir. Bu nedenle, bu müessesenin belkemiğini 
teşkil eden fedakâr personelden çok sayıda 
ayrılmalar olmuştur. Teknik personelin çalış
ma şekliyle, Devlet Memurları Kanununun ge
tirdiği hükümler arasında ki, tenakuzu ve 
Kanunun klâsik ımemur 'modelime göre haizır-
lanımış olduğunu Yüksek Meclisin sayın üye
lerimin takdirlerine bırakıyorum. Hükümetin 
'bu kayıplara göz yummayacağını, mevcut tek
nik personeli ve kalifiye elemanlarını yeniden 
kazanıp koruyacağın'] mutlak umuyoruz ve 
inaınıyoruz. 

Sayın aııilletvekillerii, müsaade elerseniz, 
Baaymdırlık Bakanlığının albideleşem yapıları
nın inşasında, karayollarının yapılmasında, 
yurt kalkmamasında büyük çapta katkıda bu
lunan müteahhitleri anımak istiyorum. Bu sek
törü Bakanlığın bir parçası olarak mütalâa et
im ek yerinde olacaktır. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, mütaahhitlik 
'sektörüne, hele ihtisaslaşmış firmalara çok 
önem vermek gereklidir. Bilhassa yerli firma
larımızı kanunî mevzuat ve forimalitelere boğ
madan d esteki emek, ımütmıkün olfduğu kadar 
yabancı firmalara terciham yerli firmalara iş 
verilmesi lüzumuma inaınıyoruz. 

Türkiye'de yıllardır birçok •mahzurlarla 
dolu 2490 sayılı İlıa'le Kanunu mutlaka ıslaha 
muhtaçtır. Bunun .dışında her müessesede, 
kendine mahsus ihale şekilleri, sözleşmeler ih
das edilmiştir. Karmakarışık ihale usulleri içe
risinde, biri diğerinden çok farklı blirim fiyat
ları üzerinden muaımcle görmektedir. Bir de 
son yıllarla yerinde durmayan fiyat hareket
leri, inşaat ana maddelerin e yapılan zamlar, 
istifçilik yoluyle yaratılan karaiboıısalar, mü-
taahhitlük sektöründe perişanlık ve tedirginlik 
yaratmaktadır. 

Bu durum, bu kesimin uğradığı zararlar 
bir tarafa, taahhüdü altında bulunan işlerin 
gününde ve zamanında yapılamamasını inta-
eetm ektedir. 

Kısaca bu noktaya biraz daha değineceğim. 
Başkanım, acaba vaktim müsait midir? 
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BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
D. P. GRUPU ADINA İHSAN APJSLAN 

(Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 

'Son 7 senede benim iştigal ettiğim bu mcs-
lok dalında zorunlu gördüğüm şu temennile
rimi sayın Bakanlığa arz etmek ve hem 2490 
sayılı Kamımda, hem de bu Kanunu yıllar yılı 
uygulamaktan doğan zihniyette değişiklik 
yapmak, yukarıda söylediğim gibi zanmediyo-
rıım ki, gerdik mütaahhitleriım, gerekse Devle
tin uğradığı müşkülâtı çözecek bir sonuç do-
ğuracaJktır. Bu 'değişikliği yaparken, şu konu
lara itina gösterilmesini rica ediyorum : 

1. Karşılığı kasaya konmadan ihale, ya 
da iş yaptırılmamalıdır. 

'2. -Hak edişleri süratle tahakkukuna bağ
layıp tediyesi sağlanmalıdır. 

3. İhaleler avaım projelerle değil, hesabı, 
detayı yapılmış uygulaıma projeleriyle yapıl -
imalidir. 

4. İnşaata sarf edilecek demir, çimento, 
•kereste Devlet işletmelerinde mütaahhide tes
lim edilip ve bedelini kendilerimden1 düşmek 
gereklidir. 

5. Teminat karşılığında mlitaaibhide avans 
verilime yoluna gidilmelidir. 

6. Gecikme cezası alındığı t gibi, erken bi
tirme primi ödemi ek lâzımadır. 

7. Teminat 'miktarlarını, düşürmek, gayri
menkul ipoteğinde teminat olarak kabul etmek 
lâzımdır. 

8. Kontrol teşkilâtı, puantaj, at aşman, ra
sat ve yeşil defteri ve bunlarla ilgili olarak 
kati hesabi günü gününe yürütmeye mecbur 
tutulmalıdır. 

9. Ara hak edişlerde Sayıştay vizesini kal
dırmak, 

10. Kati hesapla birlikte son hak edişleri 
Sayıştaya göndermek lâzımdır. 

İşte bu tedbirler alındığı takdirde, zannedi
yorum ki Bayındırlık Bakanlığının işleri daha 
selâmetle ve süratle yürütülecektir. 

'Sayın 'milletvekilleri, yapı işlerinde yatırım
ları aksatan, gerek tatbikat sırasında, gerekse 
işlerin bitirilmesinden sonra ihtilâf çıkmasına 
sebep .olan faktörler arasında bilhassa ilgili ku
ruluşlarla ihtiyaç programlarının zamanında 
Bayımdı/rlık Bakanlığına verilmemesi, yine ilgi

li kuruluşlar tarafından inşaat yapılacak arsa
lların zamanımda ve hatta hiç temin edikııemiesi, 
yatırım konularının malî yıl başımda ihalesini 
yapmak üzere proje ve keşiflerini imali yıldan 
önce hazırlamak mümkün iken bu yola gidilme
mesi, keşif, ihale evrakının mahallî şartlara ve 
/malzemelere uygun olarak temin edilememesi, 
keşiflerin sıhhatli şekilde hazırlanmaması sebe
biyle ihaleden sonra maliyet artışlarının mey
dana gelmesi ve bütün yapım işlerinim % 20'ye 
girmesi, müteahhitlere siyasî tercihlerle yeter
lilik belgesi verilmemesi, kesinhesap ve kabul 
işlemlerinin zamanında bitirilmem esi, kontrol' 
teşkilâtının yeterli hale geitiril'memesi, Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı ve diğer 
kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanama
ması1, karşısında bu sektör büyük kayıplara uğ
ramakta ve maalesef Bayındırlık Bakanlığımız 
da, bu yapı ve imar işlerinde çok geride kalmak
tadır. 

Yukarıda 10 madde olarak arz ettiğim bu 
hususların mutlaka üzerine eğilinmesinde bü
yük faydalar vardır. Bunu Sayın Bakanımdan 
ve Bakanlık müesseselerinden bilhassa rica edi
yorum. Yukarıda arz ettiğim, gibi, bu branş da
lında ben 7 sene bilfiil çalışmışım ve içine inip 
bunların hatalarını görmüşümdür. Bu konuda 
Bakanlığın çalışmasından büyük fayda umuyo
rum. 

/Sayını milletvekilleri, yatırımları aksatan ve 
•geciktiren bu engelleri ortadan kaldıracak ge-
•rekli tedbirler alınmalıdır. 

Bir hususa daha işaret ediyorum. Böigenin 
Yozgat ve çevresine bağlı olduğu Kayserimden 
alınıp Ankara'ya bağlanmasını, ilimiz dahilinde 
.gerek mevcut asfaltların kulianıllmasımda ve ge
rekse diğer karayollarına bağlı stabilize yolla
rın bakımı yönümden ilimiz için daha çok ya-> 
rarlı olacağı umumî kanaatimiz Olarak yine 
Bakanlığımıza duyuru olarak arz ediyorum. 

Muhterem milletvekiMeri, kısaca bir hususa 
dalha değineceğim ve sözlerimi bu şekilde bağ
lamak istiyorum. Yine bu kesimim (mıüteahhit-
Gik kesiminden bahsediyorum) en beter dertle
rinden birisi de, Sosyal 'Sigortalarla, müteahhit
leri içinden çıkılmaz durumlara sevk etmekte-

I dir. Bu müessesemizde de, en kısa zam anda 
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»memleket gerçeklerine uyumlu bir staııdardi-
zasyona gidilmesi zarurî olmuştur. 

Muhteremi milletvekilleri, sözlerime son ve
rirken Bayındırlık Bütçesinin mendekeıtimize 
milletimıiızc hayırlı olmasını Demlokraltik Parti 
Grupu adına Ceııaibı Haktan niyaz ediyor, Ba
yındırlık Bakanlığı mensuplarının ciimlesinin 
(başarılı olmasını diliyor, Yüce Meclisin sayın 
üyelerine saygılarımı sunuyorum. (D. P. sırala
rından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ara
lan. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir' 
efendim. 

'.Sıra şalhıslan adına söz isteyen arkadaş»!arı
mıza gelmiş bulunuyor. 

iSöz sırası Suyun Hasan Tosyalı'nım, Sayın 
Tosyalı, buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI. (Kastamonu) — Saym 
Başkanımı, çok değerli arkadaşlarım; 

Yurdumuzun iman için fedakârlıkla, vatan
severlikle çalışmış ve çalışmakta olan Bayındır
lık Balkanı]iğinin ve Karayolları Genel Müdür-
llüğümüzün bütünı mensuplarıma en derin saygı1 

ve sevgilerimi sunarak sözlerime "başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin kal
kınması için temel şart, ulaşım sislemllerinin 
tam ve mükemmel olmasıdır. Hal böylıe olması
na rağmen, yurdumuzun bölgeleri arasında, 
Karayolları, Demiryolları, liman ve iskeleler 
ve hava meydanları bakımından çok büyük den
gesizlik vardır. Ulaşım sistemindeki noksanlık 
'bakımından en geri, ,en yoksul bölge Çankırı, 
Sinop, Zonguldak, Bolu bölgesini içine alan 
merkezî Kastamonu bölgesi olan, Orta Kuzey, 
Anadoludur. 

Şimdi ben yüksek müsaadenizle yalnız, mer
kezi Kastamonu olan Orta Kuzey Anadolu'nun! 
ulaşım sistemi noksanlığından bahsedeceğim. 
Bu noksanlıklar, sırasıyle karayolu noksanlı
ğı, liman, iskele ve balıkçı fbarınağı noksanlığı 
ve Kastamonu sivil havaalanının yapılması, 
Orta Kuzey Anadolu demiryolu hattının yapıl
masıdır. Bu yol, Samsun demiryolu üzerinde 
Havza istasyonundan başlayarak, Osmancık' 
tan, Tosya'dan geçerek İlgaz ilçesinde, Çankı
rı - Zonguldak demiryolu hattı üzerindeki Sumu-
cak İstasyonuna bağlanan bir hat üzerindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, teferruatıyle 
durumla giriyorum : Kastamonu Vilâyetinin ve 
Orta Kuzey Anadolıınun karayolları durumun
dan baihscdeceğim. 

Sevgili arkadaşlarımı; Orta Kuzey Anadolu, 
50 yıl evvel yurdumuzun her tarafı düşman iş
galine uğradığı zaman, İstiklâl Harbinin kaza
nılmasında , Culmihuriiyetiımizini kurulmasında en 
fazla maddî, manevî fedakârlığı gösteren, eti 
faal a can ve kan fedakârlığı veren, İstiklâl 
Harbinde vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin 
he'men % 7(3'ü, gazilerin hemen % G3'ü (bunlar 
resmî kayıtlardır) bu Orta Kuzey Anadolu'nun 
'OVİâtilarıdır. Vatanı için bu kadar büyük mis-
peitte kan ve can fedalkârlıığı yapan bu bölge
nin çocukları, 50 yıldan beri bölgelerinde yol 
•yapılmasın, dememişlerdi. Orası da bu vatanın 
bir parçası olduğu için ölmüşlerdi. (O. H. P. sı-
railarındaın «Bravo» sesleri) 50 yııl evvel şehit 
olanlar, yurdun her tarafında karayolları yapı
lırken, çıktıkları bölgeye hiç yol yapılmasın, 
diye şehit almamışlardı. Liman, iskele yapılma
sın; hava meydanı yapılmasın, demiryolu yapıl
masın diye şehit olmamışlardı sevgili arkadaş
larım. 

50 yıldan beri yurdun her tarafında, mükem
mel ulaşım sistemleri yapılmış olmasına- rağmıem, 
merkezi Kastamonu olan Orta Kuzey Anadolu, 
Başkent Ankaratya gelmek için, 50' yıl sonra, 
bugün dahi yoldan mahrumdur. 50 yıl evvel, 
İstiklâl Harlbinin bütün malzeme ve vatanper
verini Karadenizin dalgalanyle boğuşa boğuşa 
kabullenen, Karadenizin sahil kazaları olan; 
-Cilde, İuelbolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin il
çelerinde bugün liman, iskele ve balıkçı barına
ğı yoktur, Oradan il merkezi Kastamonu'ya yol 
yoktur. Kastamonu'dan Başkent Ankara'ya yol 

. yoktur. 50 yıl evvel gök donlarıylıe, çarıklarıy-
le bu vatanı kurtarmak için, kadını erkeği, ih-

• tiyarı genci kendilerimi feda et'miş olmalarına 
rağmen, 50 yıl evvel1 İstiklâl Harlbinde1 bu ka
dar büyük fedakârlıkta bulunmasıman sanki ce
zalandırılması yapılmışcasıına, bu bölge ihmal 
edilmiştir. Şimdi, Yüce Meclisin bu hususa- bil
hassa önem vermesini istiyorum. Çünkü, 'benim 
seçim bölgem ve çevremdeki kalhramau vilâyet
lerin halkı, her zaman için diyorlar ki; «İstik
lâl Harbinde biz bu kaçlar kan ve can fedakâr-
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lığımda bulunduk. Kurtardığ'imaz yerler kalkıtn-
dı Kurtaran bölge 90 yıl evvelin ayım» Sevgili1 

arkadaşlarını, bir Kastamonu ile, bir Sinop ile, 
• bir Çankırı ile İzmir'i, Bursa'yi,, Eskişehir'i •mu
kayese edersek, arada 50 ilâ 100 seneden fazla 
kalkınmışlık, geri kalmışlık farkı vardır. Bir 
•karış asfalt yolu olmasın, bacası tüten bir fa;b-
Tİ'kası olmasın, balıkçı banmağı olmasın, bunlar 
doğru şeyler değildir ve büyük bir haksızlıktır. 
(C. H, P. sırairından «Seçmene selâm,»1 sesleri) 

•Şimdi arkadaşlarUm; vatana, millete selâm 
ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo Tos
yalı» seslleri) Kafana tokmakla vururum senin. 
Benim seçimene selâm etmeye hakkımı yok. Her 
zaman şımarıp, oradan lâf atıyorsunuz. Seçme
ne selâm meselesi değil, bu iş. Bu iş sizin de, 
her zaman «sosyal adalet» ten bahseden sizin 
de davanızdır ve davanızın savunuculuğunu da 
burada ben yapıyorum. (C. H. P. sıralarından 
«ıBravo» sesleri, alkışlar.) Ayıp şey. Memleke
tin bir köşesi ihya olacak; bir köşesi de sanki 
vatan değilmiş gibi, diğer bir köşesinin yavru-
'ları da sanki bu memleketin evlâdı değilmiş 
gilbi davranılımasm ve bu haksızlıkların telâfi' 
edilmesini istiyorum. 

H. KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — Biz 
de sana samimiyetle söylüyoruz. 

HAİSAN TOSYALI (Devamla;) — Ne söyle
diğini! duydunuz. 

BAŞKAN — Efendim, buyurunuz devam 
ediniz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Burada 
ciddî şeyler söylenirken, her zaman işi hafife 
alışınız, bu memleketi bu hale getirtmiştir. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler, «işte bu olmadı» 
sesleri) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın sözcüye lütfen karşılıklı diyalog kurdur
mayınız. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Dinleme

yi biliniz. Ne zaman saygılı olacağız birbirimi
ze?.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı rica ediyorum, 
karşılıklı görüşmeye furisat, imkân ve meydan 
vernıeyimiz ve buna vesile olmayınız. 

ISayın Tosyalı, rica ediyorum, konuşmanıza 
geçiniz efendim, 

HASAN TOSYALI (Devanda) — Sayın 
Başkanım, sevgili arkadaşlarım; 3' neü Beş Yıl
lık Planlımıza da girmiş bulunan ve eski Bayın
dırlık Bakanılıği'mız ve Karayolları Genel Mü
dürlüğümüz, Demiryolları ve Limanlar İnşaat 
Grenci Müdürlüğümüz, Hava Meydanları İnşaat! 
Genel Müdürlüğümüz tarafından plana alrn-
mış ve 'etütleri projeleri yıllardan beri yapııl-
ımış olan şu yolların, lütfen bundan sonraki ic
ra programlarında yerini almasını, ben tekrar 
önemle istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
kaldı; ona göre konuşmanızı lütfen tamamlayı
nız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu müdahalelerden dolayı bir daki
ka .daha istirhamı edeyim, efendim. 

BAŞKAN — Vallahi o dediğiniz maçlarda, 
oluyor. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

HASAN TOSYALI (Devamla.) — Sayın ar
kadaşlar; Ankara - Çankırı - Kastamonu - İne
bolu, İstiklâl Harbü mihveri yolunun mutlaka 
vakit geçirilmeden tamaimlaınmasını istirham 
ediyorum. Bu yoil Çankırı'ya kadar yapılmış
tır; Çankırı - Kastamonu - inebolu yolu. Bu 
bir. ^ 

İkincisi; Merzifon - Osmancık - Tosya - Çer
keş - Gerede, Kuzey Anadolu mihver karayolu
dur. Bu, hem Kelkit havzasından, hem Doğu 
Karadenizden gelen trafiği sünesinden geçirerek 
İstanbul'a, Ankara üzerinden ayırarak götüre
cek, çok mühim bir yoldur. 

•Üçüncüsü; Boyabat - Taşköprü - Kastamo
nu - Araç - Karabük yolu ve dördüncüsü de 
•Sinop - İnebolu - Cide - Zonguldak yoludur. 

1İ1 yolları ise; Kastamonu - Tosya - İskilip -
Çorum yolu, Kastamonu - Devrekani - Çatalzey-
tin - Bozkurt - Abana yolu, Kastamonu - Da j 

day - Azdavay - Cide yolu, Küre - Ağrı - Azda
vay - Pınarbaşı - Eflani ve Ulufe, yolu, Daday -> 
Eflani yolu, Kastamonu - Ihsangazi - Araç -
Boyalı - Kurşunlu yolu, Daday - Araç - Boyalı 
yolu, Taşköprü - Çiftlik - Tosya yolu, Kastamo
nu - Akkaya - Tosya yolu, Meset - Ağlı - Şen-
• pazar yoludur. 

(Sevgili arkadaşlarım, dikkat buyurulur'sa 
bunlar yalnız Kastamonu'nun yolları değil, et
rafındaki Sinop, Çankırı, Çorum, Bolu ve Zoıı-
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g'uldak ile Orta Kuzey Anadolu'nun kalkınma-
sının .altyapıısını teşkil eden yollardır. 

Şimdi bir de, liman, iskele ve balıkçı barına
ğı meselesi : Sözümün başında da söylediğimi 
giibi sevgili arkadaşlarını; İnebolu limanı mıaa-
•Leseif işletmiyor. Buradan senede 3 milyar, 5 mil
yar arasında bakır eevhem de Samsun'a küfe
lerle sevk edilmektedir., İhraç edilen pirinç ve 
bakır cevheri, bir haftada yabancı bir gemiye 
küfelerle, elle çekilen kayıklarla sevlk edilmek
tedir. Bu limanın yapılması, Orta Karadeniz'de 
hem kendi deniz yollarımızın ihtiyacı ve hem 
de iktisadî hayatımız ve ihracatımız bakımın
dan hayatî önemi haizdir. Aynı şekilde, planı 
ve pnojesi yapılmış olan ve bütün Batı Karade-
niziii kereste ihracatını yapacak olanı Cide li-
niianınm da çok geciktiği kanaatindeyim. 

Bunun dışındakiler de : Meset, Zarbana, İlişi, 
Evrenye, Abana, Çatakeytin iskele ve balıkçı 
barınaklarının, İstiklâl Hanbinde gösterdikleri 
kahramanlığa karşı vatanperverliklerinin bir mü
kafatı olarak yapılmasını Hükümetten istirham 
ediyorum. Bunların her türlü hazırlıkları yapıl
mıştı. Başlanan işlerin sayın Hükümetimizce de
vam ettirilmesini önemle istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz doldu, 
lütfen bağlayınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Kastamonu »ivil havaalanının onarılması 
gerekir. Gayet güzel bir havaalanı vardır, bura
ya bir beton pistin yapılması lâzımdır. İstan
bul - Samsun - Doğu Anadolu arasında, kuzey-, 
elen güneye bundan başka hiçjbir havaalanı yok
tur. Yolsuz bir bölgenin ortasında bulunan Kas
tamonu havaalanının yapılarak memleketimMn 
ulaşım, sistemine açılması büyük fayda temin ede
cektir. 

Demin söylediğim gibi, Orta Anadoluyu Ku
zey Anadoluya bağlayacak demiryolu hattının 
yapılması gerekir. Bu demiryolu hattının 1946' 
larda Cumihuriyet Halk Partisi İktidarı zama
nında kazıkları çakıldı, plan ve projeleri yapıl
dı; fakat o günden bugüne kadar bu yol yapıl
madı, yüzüstü kaldı. Bu yolun ele alındığı, ge
çen seneki Bayındırlık Bakanlığının raporlarına 
yazılmıştı. Bu yolun da ele alınarak yapılmasını 
istirham ediyorum. 

Şu dört maddeyi tekrarlayarak sözlerime son 
vereceğim : 

Kastamonu ve çevre karayollarının; liman, 
iskele ve balıkçı barınaklarının; Kastamonu sivil 
havaalanının; Kuzey Anadolu demiryolu hattı
nın yapılması hususunu yeni Hükümetimizden 
ve Bayındırlık Bakanlığımızın çok değerli ele
manlarından istirham ediyorum. 

Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunar, 
ıbüteenin memleketimize ve Bakanlığımıza ha
yırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Tosyalı. 
Konuşmalara cevap vermek üzere buyurun 

sayın Bakan. (O H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİK

ÇE (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Grupları adına konuşan sayın sözcülerin Ba
kanlığımıza yöneltmiş oldukları iyi dileklerine 
gerçekten teşekkür ederiz ve Önerilerinin gerçek
çi bir gözlem içerisinde öle alınacağı yönündeki 
inancımızı da belirtmek isteriz. 

Yoğun bir çalışma içerisinde olan Meclisimi-
.ziıı fazla zamanını almamak için, değerli sözcü
lerin genişlikle üzerinde durmuş .olduğu konuları 
(tekrar etmekten kaçınmak mecburiyetini hissetti
ğimizi de ayrıca belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız gerek 
ulaşım yönünden, gerek diğer yapıları yönünden 
ülkemizdeki altyapı faaliyetlerini oluşturmakta
dır. Altyapı çabaları bir süre önce, hattâ 1960 
yıllarının düzeyinide, iyice hatırlarım, üretken 
olmadığı yönüyle tartışma konusu olmuştu. Bel
ki de, eğer kıt kaynağı olan bir ülkede isek, alt
yapıya harcanan paranın çok daha gerçekçi de
ğerlendirilmesinin yapılması lâzım geldiği, önce 
/bazı verimli sektörler; yani sanayi ve benzeri 
sektörlerde harcamaların daıha çok yoğunlaşması, 
altyapıdan bir ölçüde fedakârlık yapılması, tar
tışılmıştır. 

Ancak denilebilir (ki, tüm gelişme düzeyinde 
olan ülkelerde de aynı (geçerlilik vardır. Yani, 
altyapının yoksun olduğu bölgelerde, ikinci aşa
ma diye düşündüğümüz sanayi ve diğer üretken 
kesimlerin gelişmesi beklenmemelidir. Böyle ele 
alındığında, sadece Türkiye'miz gibi gelişmekte 
olan ülkelerin sosyal ihtiyaçları açısından değil, 
altyapıyı ekonomik gelişmenin de bir gereği 
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olarak kabullenmek mecburiyetindeyiz. Hattâ, 
başlangıcından beri, özellikle karayollarının sos
yal nitelikli ulaşım atmacına yönelik olarak ya
pılmasının, belki de Türk'ı^Te'mizde ciddî olanak
ları olan, üretim olanakları olan bir yığın bölge
li eri yerinde bıraktığını, dolayısiyle eğer bir ya
ratma ve yeni güçler ortaya çıkarma çabasında 
isek, yol ağının potansiyeli, gücü olan bölgelere 
daha önceki tahminler içerisinde, daha önceden 
en iyi şekilde tahmin edilerek ulaştırılması, böy
lece görünürde gücü olmayan üretim kesimleri
nin gelecekteki gücünü ortaya koymak için bü
yük çabalar sarf edilmesi lâzım geldiğinin inancı 
içerisinde olmamız lâzım gelir. 

Türkiye'de her yapılan yolun, her yapılan 
yeni bir inşaatın herhalde sosyal boyutu elbette 
ki ağır basar; fakat bu ısosyal boyutun berabe
rinde ekonomik bir olanak getireceğini de hesap
lamamız gereklidir. Belki de sosyal boyutun ilk 
ağızda ağır basmasından olacaktır, daha önce 
başlanmış olmasına rağmen, denizyolu ve demir
yolu ve demiryolu ulaşım sistemimizde, karayolu 
ulaşım sistemindeki hızlılığa uyar bir gelişme 
göst eremememişizdir. 

Değerli üyelerin hepsi aynı noktada birleş
tiler. Türkiye'de karayolu ulaşımının gereğin
den fazla yük taşıdığını, diğer ulaşım olanakla
rının da onun düzeyine ulaştırılana imkânlarının 
araştırlması lâzım geldiğini söylediler. Biz de 
Hükümet olarak bu politikayı gerçekten be
nimsemek ve çok maliyetli bir yönü olma
sı yönünden, kısa dönemde gerçeıkleşltirile-
ımeyeceğini de bilerek, onun gereği olan ilk giri
şimleri yapmak, daiha hızlı sonuçlar almak çaba
sını benimsemiş durumundayız. Bilirsiniz, demir
yolu ağı ve limanlar sistemini geliştirmek, eok 
yüklü kaynak transferi ister. Öyle bakıldığında, 
kısa dönemlerde bu tip girişimleri belli bir vaat 
çerçevesi içerisinde ortaya koymak mümkün de
ğildir. Ancak, başlatılan bu tip olanaklar uzun 
dönemde de meyvelerini verecek olsa, herhalde 
Türkiye'nin 10 sene, 20 sene sonrasının gelece
ğinde ciddî ekonomik güçler ortaya 'koyacaktır. 

Bu üç Ulaşım sistemini bu şekliyle dengeli 
olarak ele aldığımızda, yine üçünün, halkın eko
nomik gücünü ve sosyal yapısını değiştirecek 
nitelikte birlikte değerlendirilmesi1 ve o ölçüde 
ortaya getirildiğinde; halkın önce sosyal ihtiyaç, 

sonra ekonomik ihtiyaç çelişkisinden kendisini 
kurtaracağını, ve böylece ülkenin uzun dönemde 
kârlı çılkaeağmm bilinci içerisinde olmamız ge
rekir. 

Bu genel politika veya gelişme ilkeleri çerçe
vesinde bakıldığında, gerçekten Bakanlığımızın 
yaptığı çabaların, yine değerli üye arkadaşları
mızın belirttiği gibi ciddî sorunları var. 

önce, teknoloji bu konuda önemli gelişmeler 
'göstermektedir. Bizde buna ayak uydurmak zo
rundayız; fak'it Ibu tip gelişen teknolojileri sü
ratle Türkiye'ye taşımamız, ya onun olduğu gi
bi ithal etmekle mümkün olacaktır veya aynı öl
çüde olmasa dahi, üretme gücümüzü artırmamız
la mümkün olacaktır. Böyle olunca, herhalde 
Türkiye'nin, kendi yapı ihtiyacı olan teknolojisi
ni ve onun ihtiyacı alan makine tesisatını üret
mek için büyük kaynaklar harcanması zorunlu-
ğundayız. Sürekli olarak gelişen o tip teknoloji
leri, yine sürekli olarak ithal etmekle yükün 
altından kalkamayız. Hattâ onun ciddî bir siya
sal sıkıntısı da olacaktır, biııgun bizi darboğaza 
itebilecektir. Onun için, en azından elde tuttuğu
muz yapıyı veya yolu sürdürmek, ondan yarar
lanmak olanaklarını devam ettirmek için, Türki
ye'de onun ihtiyacı olan makine tesisatı, onun ih
tiyacı olan teknolojiyi üretmemiz elbetteki zo
runlu olacaktır. 

Diğer bir sorunumuz, belki son yıllarda (bütün 
kesimlerde apaçık kendini ortaya çıkarmıştır. O 
da «Projeeilik» sorunudur. Projecilik sorunu, 
sanayi kesiminden tutunuz, bugün hemen her 
kesimde bugün canlılığiyle ortadadır. Son beş 
yıldır bütün kaynaklarımızı değerlendirememizin 
ibence en asıl temel sorunu burada birikmiştir ve 
bunu çözemediğimiz sürece biz, hiçbir gücümüzü 
gerçekten halkın hizmetine sunamayacağız. 

İşte bu noktadan bakıldığında, bir karayolu
nu ortaya getirmek, bir 'büyük inşaatı ortaya ge
tirmek, bir hava limanını yaptmak, bir deniz li
manını yapmak için Türkiye'de denilebilir ki, 
kendi gücü içerisinde projecilik çok geride kal
mıştır. Biz bugünkü teknik gücümüzle, iddia ede
bilirim ki, en ciddî aşamada, en yüksek ölçüde
ki, bir limanı, bir havaalanmı projelendirmek 
ehliyetine sahibiz. Bu teknik gücümüz de var; 
fakat belki de onun igerçek değerini veremediği
mizden veyahut da başka nedenlerle değerlendi-
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remediğinıizden, projecilik konusunda dışa bağ
lılığımızı bir ölçüde devam ettiriyoruz. Kısa sü
rede bu bağlılıktan kurtulmamız gerekir. 

Projecilik, ülkelerin 'kendi 'güçlerini, kendi 
varlıklarını sürdürebilme yönünde son yıllarda 
yarıştıkları bir 'konudur. Türkiye bu alanda ken
di yerini almalıdır ve 'biz o yönde ciddî çabalar 
sarfeltmek azmindeyiz. Hattâ projeeillikten baş
larsak, yine diğer 'kıymetli üye arkadaşlarımızm 
üzerinde durduğu teknik personel de aynı düze
yin (içerisindedir. Bir teknik güç ıbugün, yine de-
anin söylediğim projecilik ve lıer ıtüıiü teknoloji
nin geliştirilmesinde aslî unsurdur. 

'Belki de arkadaşlarımdan farklı teknik perso
nel konusunda İbir ilâvem olacaktır. Söylemen her 
gerçeğe katılmamak elde değildir. Ancak teknik 
personeli değerlendirirken, sanıyorum sadece 'biz 
(maddî olanak veya onların malî 'Sorunları üzerim
den meseleyi ele alıyoruz. Oysa öyle sanıyorum' 
ki (ben, teknik ©Teman sorunu sadece ekonomik 
(hata içerisinde gelişmiş değildir. Biir ülkede belli 
İbir kapitalist süreç, bel i bir dışa bağlı bir tekno
loji geliştirlilmek isteniyorsa; o vakit 'teknik gü-
'cü anlamak, teknik personeli değerlendirmek si
yasal İbir iboyuıt kazanıyor demektir. Ben öyle id
dia ediyorum ki, on azından kişisel bir iiddia di
yebilirim, teknik personel sorunu Türkiye'de son 
yıllarda (bu hata içerisinde do kaybedilmiştıir. Ya
ni 'teknik personel sorunu mühendislerin bir ma
aş meselesi olmaktan öte, bir siyasal boyut cw 
kazanmıştır. Bunu açıklıkla belirtmekte yarar 
vardır. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kazandıran 
kim? 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devaımla) — Ben İbir süreçten bahsediyorum. 0 
sürecin gereği olan halta işlendiği vakit, elbette 
süreç do birliktedir. Kişisel bir sorun olarak 
ortaya koymuş değilim, ancak yanılma payı içe
risinde Türkiye'de teknik personelin sadece maa
şını artırmak çabasında olursak, sanıyorum şu 
noktadan ileri ibir aşamaya gidemeyeceğizdir ve 
o verimi alamayacağızdır. Teknik personeli değer
lendirirken, elbette kanunun bu gerçeği kaibullen-
tmesi gerekir sanıyorum. 

Değerli üyelerin genellikle önerileri ve 'dilekle
ri üzerinde, (başlangıçta belirttiğim gibi, uzun-
Iboylu durmak zamanınızı almak olacaktır. Başlı

ca bir önemi olan soru dizisi ile karşılaşmamış ol
maktan Bakanlığım adına ben kıvanç duymakta
yım. Arkadaşlarım gerçek temennilerini (belirt
tiler. Hepsi üzerinde ciddî olarak durmak göre
vimizdir, ancak Sayın Tosyalı'nın belirttiği son 
noktadaki bir gerçeği kabul etmemizde yarar var-
dıı*. 

Kastamonu bölgesi, sayılan iller çerçevesi içe
llisinde gerçekten altyapı yönünden geri kalmış 
'bir ülkedir. Yoğun bir harcama ihtiyacı içerisin-
do olduğunu tespit ettiğimiz bir bölgedir. Ken
dileri emlin 'Olsunlar, halkçı ve hakça bir anlayış 
içerisinde o (bölgenin bu gerçeğini tespit etmiş, ol
mamız dolayısıyle (bir başka sebepten değil); o 
(bölgeye eiddî İbir yüklü yaklaşım içerisindeyiz. 
'Sanıyorum kısa dönemde alamasak dahi, orta dö
nemde sonucunu alacağımızdan güvenimiz vardır. 
(C. II. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Adalet Partisi G-rapu sözcüsünün be
lirttiği millî eğitim ve diğer binaların -Bayındır
lık Bakanlığının gücü İçerisinde dalıa rasyonel 
yapılacağı gerçeği doğrudur. Ancak sanıyorum 
Komisyonda, Millî Eğitim Bakanımız belli bir ki
şisel görüşü olduğu açısından meseleyi ele almış
tır. Yine bizim de düşüncemiz odur ki, Bayındır
lık Bakanlığının teknik gücü bu tip dağılmadan 
fcamıı hizmetlerinim bir arada yapılması gerekli
liği çerçevesi içerisindedir ve böyle yürütülecek-
tiı*. 

Diğer bir gözlem olarak belirttikleri, proje
lerin programda küçük miktarlar halinde gös
terilmesi ve sonra bunlarda ciddî bir değişik
lik yapılamayacağı veya yapılacağı ihtimaliydi 
sanıyorum. Bu, projeler termin programları 
ile ilgili bir konu tabiî. Yıllık programlarda pro
jeler bazan belli küçük miktarlarla konur, son
ra termin programlarına göre yıllar içerisinde 
dağıtıldığından, o şekli ile küçük gözüküyor ola
bilir. Ancak projelendirilse dahi, program deği
şiklikleri her vakit söz konusudur. Bunun da 
belirtmekte yarar var. 

Bütün üyelerin birleştikleri 2:490 vıe 1050 
sayıh Kanunların değişmesi elbette yılların so
runu olmuştur. Biz 2-190 sayılı Kanunum yine bu 
dönemde değişmeyeceği vakıasını gözönüne 
alarak, bazı limitlerinin değiştirilmesi için bir 
kısa dönemli ara değişiklik getirmiş bulunuyo
ruz. Sanıyorum çok gerçekçi bir gözlem olarak 
onun sonucunu alırsak, 2490 sayılı Kanunun 
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bazı ana'hatlarmı ortadan kaldırmış durumun
da olacağız. 

Sayın Demokratik Parti sözcüsünün mü
teahhitlerle ilgili önerilerinin gerçekçi olanları 
üzerinde ciddiyetle eğileceğiz. Arkadaşlarımın 
hepsi bunları not etmiş durumdalar. 

Değerli milletvekilleri; yoğun bir çalışma 
içinde olduğumuz için zamanınızı almak hak
kımız değildir. Dolayısıyle uzun boylu tartışa
cak bir konu olmadığı gerekçesi ile hepinize, 
Bakanlığımız için göstermiş olduğunuz gerçek 
umut ve dileklere tekrar teşekkür eder, saygı
larımı sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar). 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bazı sorular var, bunları okuyacağım, efen

dim. Burada cevaplandırma imkânına sahip bu
lunduklarınızın ce'vaJbını rica ederiz, imkânı ol
mayanları yazılı olarak cevaplandırırsınız. 

Kars Milletvekili Sayın Bozkurt; «Yıllar ön
ce tenselleri atıkp bitirilmesi için pek az kısmı 
kalan Kars imam, - Hatip okulunun 1'974 yılında 
ikmalinin mümkün olup olamadığını» sormakta
dırlar. 

BAYINDIRDIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Başkan değerli milletvekili 
arkadaşlarını; bu tip, programlarla ve projeler
le ilgili olan ve gerek yapılar yönünden, .gerek
se yollar yönünden sorulan suallere, Senatoda 
da yaptığımız gibi arkadaşlarımıza yazılı cevap 
vermenin kendilerince de yararlı olacağını dü
şündüğümüz için yazılı cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın İlter 
Çubukçu; «Bakanlığınızca Karayollarının, ikti
sadî devlet teşekkülü haline getirilmesi hususun
da bugüne kadar herhanlgi bir etüd yapılmış 
mıdır?» diye sormaktadırlar. 

BAYINDIRDIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Çübukçu'nun üzerinde dur
duğu konu gerçekten ilginç bir konudur. Bir 
araştırma yapılıp yapılmadığını şu anda bilmi
yorum. Ancak üzerinde durduğum konu olduğu 
için kısa bir cevap vermek isterim,. 

En azından, Türkiyede, yol makineleri veya 
iş makinelerinin geliştirdiği sanayim içerisinde 
Karayolların da olması ihtiyacını hissetmişim,-
dir. Fakat şu andaki kanunun buna engel oldu
ğunu gördüğümüzden böyle bir olasılığı açma 

fırsatını aram,ak durumundayız. Ancak, mesele
nin bu tarafı olmakla beraber, konunun halli 
için acaba Karayollarını bir iktisadî devlet te
şekkülü durumuna çevirmek mi, yoksa ona ben
zer kuruluşların birer kamu kuruluşu haline 
çevirmek mi lâzım geldiğini araştırmakta yarar 
olduğunu sanıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim, Sayın 
Bakan. 

Siirt Milletvekili Sayın Nelbil Oktay, soru
sunda; «ıŞırnak ilçesi yıllardan beri kendi ili 
olan Siirt ile bağlantısı olmayan bir ilçemizdir. 
Yolun, çeşitli yönlerle dikkati çeken önemi Me
len Hükümeti- zamanında takdir edilmiş, 1973 yı
lı taslak programında 4 milyon alarak düşünü
len ödenek 10 milyona çıkarılmış idi. Yıl içeri
sinde yapılan masraf 20 milyona yaklaşmış, Tür-
kiyenin en büyük makine parklarından biri bu 
yol çalışmalarına taihsis edilmiştir. Daha önceki 
yetkili bakanlar, yolun 1974 yılında bitirileceği
ni açıkça ifade etmişlerdir. Bu yıl 10 milyon li
ra ödenek tahsis edilmiş olan yol, 1974 yılında 
bitirilebilecek midir veya yazkış geçit verir ha
le getirilebilecek midir? Makine parkı bakımın-

Idan gteçen yılki imkânlara kavuşturulacak mı
dır'?» demektedir. 

BAYINDIRLIK BAKANFI EBOL ÇEVÜKÇE 
(Devamla) — Soruları çerçevesinde daha ger
çek bir değerlendirme yapıp, kendilerine yazı
lı cevap vereceğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Tu
fan Doğan Avşangil; «Bazı ilçe ve kasabaları
mızın çok yakınlarından karayolu geçmekte, bu 
yollar asfaltlanmaktadır, ana yollardan kasalba-
ya giriş yolları vardır. Belediyelerin imkânları 
da çok azdır. Kasabanın içerisi ve yollar çamur 
içerisindedir. Bunu dikkate alarak belediyeler
le protokol yapılıp, kısmen de olsa belediye kat
kısı sağlanarak ilçe ve kasaibalar bu durumdan 
kurtarılacak mıdır? Bu hususta bir kısım for
malite zorluklarını gidermeyi Bakanlığınız dü
şünmekte midir ?» demektedirler. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımıza te
şekkür ederim; üzerinde durmam gereken bir 
konuyu bize hatırlatmış oldular. 
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ıŞeihiniçi geçişleri, belediyelerin bugünkü 
şartları içerisinde ciddî bir sorun halini almış
tır. Biz, akşama kaldar belediye başıkanlarıyle 
bu konuyu, sanırım Bakanlıkta en uzun çalışma 
saati olarak harcamaktayız. Fakat şimdiki dü-
ızende, bölük pörçük protokollerle bu işin yürü-
tülemeyeceği de bir gerçektir. O yönden, önü
müzdeki dönem, için Karayolları Genel Müdürlü
ğü iç örfisinde îşelhiriçi geçişlerini belli bir sistem 
içinde uygulamak yönünde ve dalha başlangıçta 
ciddî birtakım, maddî olanaklar sağlamaya bağ
lı olarak çalışma geliştirmekteyiz. Her halde 
1974 senesinde değil, fakat 19175 senesine yetiş
tireceğimizi umut ediyoruz. 

Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Ankara Milletvekili Sayın Köylüoğlu soru

sunda «Ankara - Kırıkkale arası trafiği çok sı
kışıktır. bu ara, zamanında, çift yola göre is
timlâk edilmiştir. Ankara - Kırıkkale arasının 
çift yol yapılması düşünülmekte midir?» diye 
soruyorlar efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Bendenizin de bildiği bir yoldur. 
Gerçekten trafiği yoğunlaşmıştır. Ancak, proje
si yönünden şu anda bilgi vermek durumunda 
değilim,. Yazılı ceivâp vereceğim. 

BAŞKAN . - Teşekkür ederim. -
Nevşehir Milletvekili Sayın Sabri Dörtkol; 

«(Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinin kendi köyleri 
ile ve Kayseri ile iktisadî ve sosyal irtibatını 
sağlamada büyük faydalar sağlayacak Hacıbek
taş - Alııç yolunun bir an önce asfaltlanması
nın mümkün olup olmadığı»nı sormaktadırlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) —• Yazılı olarak cevap vereceğiz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Mehdi Kes

kin sorusunda, «Sayın Bayındırlık Bakanı, Kas
tamonu bölgesindeki karayolları meselesini kı
sa dönemde olmasa da orta dönemde ele alaca
ğız, demişlerdir. Kısa dönem veya orta dönem 
diye adlandırdıkları bu dönemlerin ortalama sü
resi nedir?» diye sormaktadırlar. 

BAYIMDIRLK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Başkan kısa dönemde de
ğil orta dönemde ele alacağız dediysem hata et
miş olurum,. Ele alacağız demedim, «Kısa dö

nemde bitirilemese dahi orta dönemde bitirece
ğiz» demiş olduğumu tahmin ediyorum. Eğer öy
le söylememişsem özür dilerim. Başlamış bir 
programdır, büyük çapta bir programdır. Yani 
bu sene ve gelecek sene bitmeyecektir. «Orta 
dönem» diye ortaya koymak istediğimiz beş ve
ya altı yıllık bir program dönemini göstermek 
isteyişimizdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim,. 
Kayseri Milletvekili Sayın Altmışyedioğlu, 

«Kapadokya bölgesi, turistik yollar programın
da olan Kayseri - Erciyes yolunun 1'97'4 yılında 
yapılıp yapılamayacağını..^ sormaktadırlar efen
dim. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğiz efendim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. • 
Manisa Milletvekili Sayın Gündüz Sevilgen, 

«Karayollarının yapımında turistik olması mı, 
yoksa iktisadî imkânları genişletmesi mi önce
lik almaktadır.1? Manisa'da Demirci, Gördes ve 
iSelenli İlçelerinin yolları iktisadî bakımdan çok 
önemlidir. Bu yolların yapılmasına ne zaman 
ağırlık verilecektir?» diye sormaktadırlar efen
dim. 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Yolların zamanlaması yönünden 
kendilerine yazılı cevap vere'eeğiz. Ancak bu fır
sattan yararlanarak üzerinde durulması gere
ken bir konu var Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz, bu konuya temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim,. 
BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 

(Devamla) — Türkiye'de bir yolun sadece tu
ristik amaçlı olarak ortaya konması gerçekçi 
değildir. Türkiye'nin ekonomik gücü buna mü
saade etmez, Türkiye'nin halkının ihtiyaçları bu
na müsaade elfcmez.. Dolaıyısııyle, sadece turistik 
amaçlı yol hem gerçekçi değildir, hem de uygu
lamada mümkün değildir. Çünkü onun ulaştı
ğı her yerde, her halükârda bir ekonomik >güç de 
olacaktır. O gücü ortaya koyan bir yol niteliği 
alacaktır. Dolayısıyle yol programlanmasında 
ekonomik ve sosyal değerlendirmeyle beratoer 
turistik niteliğin de gözıönıüne alınması bir ihti
yaç halindedir Türkiye'de. Meseleye bu anlayış 
çerçevesi içerisinde bakmak gerektiğini sanıyo
rum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum. Baş
ka soru kalmamıştır. Sayın Bakan.. 

HASAN CELÂDETTİN EZMAN (Bingöl) 
— iSayun Başkam, bir sözlü sorum var. 

BAŞKAN — Yerinizden sormak istiyorsu
nuz, buyurunuz efendim. 

HASAN ÖELÂLETTtfcN EZMEN (Bingöl) — 
Ülkemizin birçok yollan yaz kış çalışır halde
dir. Bunlara her yıl yeniden ödenek ayrılmakta
dır. Doğu Anadoluda 20, 30 hatta 40 köye hitap 
eden bilhassa bazı nahiye yolları kış geldiği za
man dört, beş, hatta bazan altı ay işlemez hal
dedir. öteki yollara ödenek ayrılması normal
dir ama, bu yollar da asfalt olmasın, fakat hiç 
olmazsa iyi kötü yol verir halde tutulması şart
tır. Bu çeşit yollar için; sosyal adaletçi, halkçı 
ve dengeli kalkınmacı Hükümetimizin aldığı 
tedbirler nelerdir? Bu kış açık bulundurulması 
için aldığı tedbirler var mıdır? Açık söylemek 
lâzım gelirse, Karayolları teşkilâtının, bilhassa 
alt kadeimelerini, vatandaşın bu kalbîl ihtiyaçla
rına karşı duygusuz ve gamsız görmekteyiz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, zatı-
âliniz soru sormak için söz aldınız, bir konuşma 
yapıyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız aynı şekil
de soru hakkını kullanırlarsa o vakit bizim, büt
çe müzakerelerini programa göre yürütmemiz 
mümkün değildir. Rica ederim. 

(SABAN CELÂDETTİN EZMAN (Bingöl) — 
(Sorumu açıklıkla anlatmam için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Baikan. 

[BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; arkada'şnmızın üzerinde durduğu konu, 
•özellikle kışı yoğun (geçtiği yörelerde gerçekten 
sıkıntı veren bir siorunıdur. Kendilerinin, ciddî 
bir yol olduğu için ve aramızda aylardır tar
tıştığımız bir konu olduğu için, sıkıntıısımı be
lirtmek ihtiyacını duyduklarını anlııyorum. Kış 
pnolgralmına a l ime yolların daha gerçekçi ve 
halkın hiç değilse âcil ihltiyaçılarmı toplayacak 
şekilde, kışın, (olanaklarını »ağlayıcı yönde proıg-
ramlaındırılmajsı için .ayrı bir çabayı sarf etme
miz gerektiğini Mliyioruım ve ümit ederim bu 
kış mevsimline daha gerçekçi bir program yetiş
tirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tokat Milletveikili Sayın Kurt, «Zile - Çe
kerek yolunun programa alınmış olup olmadığı
nı, alınlmış is.e asfaltlanmasının 1974 yılında ya
pılacak mıdır?» diye sormaktadırlair. 

IBAYINDÎRL1K BlAKAıNI EROL ÇEVİKÇE 
(ıDeıvamal) — Ötekilerde olduğu gılbi kendile
rine yazılı cevap vereceğiz. 

BlAŞfKjAN — Teşekkür eder%n. 
Bundur Mjilletvdteili Sayın Osman Ayikul şu 

ebruları sormaktadır. 
İ«!İ. Bundur İli Yeşilova ve Göllhisar ilçeleri 

asfalt yollarının tamamlanıp tamamlanmaya
cağı, bu yönde nasıl bir çaılüşmanan yapılmakta 
(bulunduğu; 

ı«!2. Burdur ili sınırları içinde Karayolları
na alınacak haıtgi yolların mevcut bulunduğunu, 

ı«3. Burdur ili sınırları içimde büyük kaza
lara sebep olan yol ve köprülerde değişiklik ya
pılıp yapılmayacağı» 

BAYİNDİRLİK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Kendileri bu soruları daiha önce 
de bize, Bakanlığa uia<ştırmT)şkrdı/r. Kendileri
ne, yine yaızılı bir cevap verme durumundayız. 

BAŞKAN — Teşekfkriir ederim. 
Antalya Milletvekili Sayın Albdürrahim • Er

dem, «Asfaltın tonu ıgeç'en yıl kaç lira idfi, son 
zamanlarda tonu kaç liraya çıkarılmıştır? Ka
rayolları 'yilljda ortalama kaç ton a&falt kullan-
maktdır? Yeni fiyatları 3J974 bütçesine ne ka
dar bir arftiiŞ ıgeftinmiştir ?» diye sormaktadır 
•efendim-. 

İBAYIİNIDIRLIJK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Sayın Başkan, kendilerine yazılı 
cevap vermekle beraber, asfaltın bu yıl deği
şen fiyatlarının Bakanlığımız yönünden ciddî 
ıb&r soru olduğunu, belintımekte sakınca yoktur. 
Ancak, gelişen pröıgramlâıra göre bu sorunu gi
dermek için TSnerji ve Talbiî Kaynaklar Bakan
lığı ve Malîye Başkanlığı ile ciddî birtakım giri-
şlilmierimiz vardır. iSanıyıorıum asfalt ikamesi yö
nünden programlarımızın aksamaması için her 
türlü çafbayı sarf edeceğiz. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Bakan, 
sorular biıtmâştir. 

BAYIİNiDîftıLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(Alkışlar). 
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IBAŞKAN — Efendim, bütçe üzer inde sıon 
ısıöz Sayın Eteım Eken arkadaşımızın, Sayın 
Eken buyurunuz. (O. H. P. sıralarından alfkug-
latr.) 

ETIEM EKDEN (.Çorum) — Sayın Başkan 
değerli ınilletvekilleri; Bayındırlık Bakanlığına 
ait 1974 yılı Bütçesinin üzerinde, kişisel görüş
lerimi açıklamak için ,söz almış bulunuyorum. 

Muhterem millejtveıkilleri, bugüne kadar 
Tıürkiyemizde Bayındırlık hizmetlerinin kendi 
.mukadderatına terk edilmiş vaziyette yürütül
mekte olduğunu kısaca delilleriyle huzurlarınız-' 
da ispata çalışacağım. 

ı6!57 sayılı Devlet Memurları Kanununun tek
nik personelin yaşamasına imkân getirtmemesi 
nedeniyle Devletin elinde tecrübeli teknisyenler 
kalmamış ve mıaddî yönden tatmin olamayan 
tecrübeli elemanlar özel teşebbüslerin emrinde 
çalışmayı tercih etmişlerdir. Onun için de, bu
güne kadar Devletin yaptırmakta olduğu ve bü
yük yatırımlarla malolan tesislerim plan ve pro
jelerini (müteahhitlere yaptırmak usulünü uy
gulamaya geçmişlerdir. 

Bugünün koşullarına uymayan 2490 sayılı 
Kanun, kaynalk israfına ve çeşitli suiistimallere 
müsait olduğundan dolayı, hızla kalkınmak zo-
ruııluğunda olan Türkiyemiz istenilen hızda 
kalkmamamııştır. 2490 sayılı Kanunun meriiyet
te olduğu müddet zarfında kalkınmamızın sü
ratle yürümeyeceğini, 1966 senesinde Devlet 
Planlama Teşkilâtının da açıklamış olmasına 
rağmen, o günden heri iktidarda bulunan Hü
kümetler bu noksanlığı ıgidermıek istememişler 
ve yukarıda iarz ettiğim gibi israfa ve çeşitli su
iistimallere göz yummuşlar, buna fırsat vermiş
lerdir. 

Sayın Ecevit Hükümetinin programında, 
«Devlet harcamaları ile ilgili temel mevzuatın 
israflara, hizmetlerin gereği gibi yapılmamasına 
ve gecikmeye yol açan hükümleri değiştirilerek 
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine ve ya
tırımların gerçekleştirilmesin'e hız kazandırıla
caktır.» diyen cümlesi, kalkınmamıza köstek 
olan 2490 sayılı Kanunun da değiştirilmesine 
işaret etmiş, hastalığa iyi teşhis koyan dokto
run hastayı tedavi ettiği gibi, dar boğaza gir
miş olan yatırımların hızla yürümesini sağlaya
caklarını açıkça 'göstermiştir. 

Bugüne kadar yapılan etüt ve plan çalışma
ları: ekonomik olmamış, yapılması kararlaştırı
lan inşaatların 'kot dereceleri, toprak cinsleri, 
taşıma mesafeleri ile, nakliye masraflarının de-
ğeıiendirilmeyişi ve yine inşaatlarda yapılan iş 
kalemlerinin ilk keşif ve projelerde katli olarak 
saptanmayışi nedeniyle, işi alan müteahhitlere 
değişen kalem ve malzemjelerin kullanışlarına 
göre daima müteahhitlerin yüksek menfaatleri 
yönünde uygulamalar olmuş, Devlet devamlı za
rara sokulmuştur. 

Devlet bütçesi ile, müteahhitlik kârları den
geli şekilde yürütülmemiş olduğu için de, kal
kınma hızımız azalmıştır. 

Yine geçmiş iktidarlar, hesapsız ve mesuli
yetten uzak düşünceleriyle yurt kalkınmasını 
ciddiye almamışlar, Devlet tarafından yaptırıl
mak istenen büyük tesislerin plan ve projeleri
nin Bayındırlık Bakanlığında bir teknik büro 
ihdas edilerek, kendi elamanlar]ncıa yaptırılması! 
düşünülmemiştir. 

Bu sebeple, Devlet milyonlarca lira ödemek 
zorunluğuna sokulmuş, para darlığına ve fazla 
israfa sebebiyet verilmiştir. 

Öteden beri Devletin yaptırmakta olduğu 
büyük teslis ve inşaatların projelerinin yapılma 
işini müteahhitlere verdiklerinden, yaptırılmak 
istenen işlerin ;% 20'yi geçmesi ve tasfiye ola
rak, inşaatın zamanında hizmete girmemesini 
sağlamaları müteahhidin lehine, Devletin aley
hine durumlar yaratmıştır. 

Bundan dolayıdır ki, hiçbir iş ilk keşif bede
li çerçevesi içinde yaptırılmamış, ek projeler, 
ilaveli 'keşifler yapılmak suretiyle Devletin za
rarı pahasına •müteahhitlerin açıktan zengin ol
malarına göz yumulmuştur. 

Geri kalmış Türkiyemizde lüks bina ve pro
je ujrgulamaları hastalık haline getirilmiş ve 
(birçdk binaların projelerinin sağlıklı keşif ve he
saba dayandırılmadan yaptırılmış olması nede
niyle bazı binalar yapılır yapılmaz çökmüş ve 
millî servetimiz de, bu gibi usulsüz uygulamalar
dan dolayı heder edilmiştir. 

Özellikle bu durumların kamu kesiminde 
görülmesi tesadüf değildir. 

Değerli ımlillet vekili eri, bütün bu usulsüzlük
leri yaratan veya 'göz yuman geçmiş iktidar dö
neminde seçim bölgem olan Çorum'da yapılan 
usulsüzlükten bir örnek vermek zorundayım. 

— 778 — 



M. Meclisi B : 84 24 . 5 . 1974 O : 1 

Ciddî etüte dayanmayan projelerin Devlete 
ne kadar büyük külfet yüklediğini Çorum - Os
mancık yolunun Kırk dilim varyantı ispat et
mektedir. Sözünü ettiğim Çorum - Osmancık yo
lunun yapılmasına 1958 senesinde başlanmış ol
duğu halde hâlâ bugüne kadar yapılamamış ol
ması yürekler .acısıdır. Hele, 30 milyona yakın 
para sarf edilmesine rağmen yolun yapılmayışı 
ve açılan tünelin çökmesi çok üzücüdür ve tek
nik elemanların ciddiyetten uzak projeler yap
tığını gösterdiği gibi, müteahhit kayııımışluğı-
mn da açık delillerini ortaya koymaktadır. Çün
kü bu noksanlığın mıesulleri hakkında en ufak 
bir işlem yapıldığı bugüne kadar görülmemiş
tir. 

Hal 'böyle olunca da, Çorum halkı nazarında 
Karayollarının teknik itibarı zedelenmiştir; Ço
rumlu hemşehrilerimin, Karayollarının ciddî ça
lışmalar içerisine sokulmasını gönülden arzu et
tiklerini belirtmek isterim. 

1974 Türkiye'sinde, kış aylarımda, yolları 
kapanarak ilimizden irtibatı kesilen ilçemMn 
mevcut olduğunu ilgilerin dikkatine sunmayı 
görev sayıyorum ve yiine 1974 yılı programında 
olan Kırkdilim ve Alada - Hüyük yolunun bu 
sene neticeleneceğine inanıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, dünyada yaşayan 
ilk insan da, bir yerden bir yere giderken, ne 
kadar ilkel de olsa, bir yol ihtiyacını duymuş
tur. Onun liçin uygarlığın gelişmesinde, insan
lığın yaşayış ve ilerlemesinde .en önemli faktör
lerden birisi yoldur. Medeniyet, geri kalmış böl
gelere ancak yol ile girebilmiştir. 

Bu cümleden olarak Bayındırlık Bakanlığı
nın, Bayındırlık ve Karayolları bütçeleri 1973 
yılında 3 milyar 999 milyon 9 733 lira liken, 1974 
yılı bütçesinin 6 milyara yakın olarak, 1 milyar 
871 milyon 123 bin 9ıl3 lira farkla bağlanmış ol
ması, bu kısır şartlar altında memnuniyet ve
ricidir. 

Önemli olan, bütçedeki ödeneğin suiistimal
lere fırsat verilmeden sarf edilmesidir. Bunu 
Sayın Ecev.it Hükümetinin ve Sayın Bakamımı
zın dikkatine sunmayı da bir görev sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan, inşaat 
projelerinin öngörülen sürelerde, hatta, daha ev
vel hazırlanmasını oluşturacak bir iş akışı ve 
organizasyonu kurulması, projelerin en ekono

mik şekilde gerçekleşmesine ait iyi bir planla
ma ve kontrol sisteminin ihdas .edilmesi, proje
lerin inceleme devresinde amaca uygun teknik 
potansiyel sağlanması gibi konuların üzerinde 
önemle durulmasının bilinmesi ve taahhüt edil
mesi bizlere ümit vermiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
ETEM EKEN (Devamla) — Bayındırlık 

Bakanlığına ait kısaca sıralamaya çalıştığım 
noksanlıkları gidermek için tedbir alan Sayın 
Eeevit Hükümetinin Bayındırlık Bakanlığının, 
1974 bütçesinde, ıgeçmiş iktidarın yapamadığı
nın cesaretle ve ciddiyetle ele ahnmış olduğunu 
görmek, samimiyetle söylüyorum ki, her ne se-
beptense, muhalefet partilerini tedirgin etmiş
tir. Dört ay evveline kadar Hükümet eden ana-
muhalefet partisi, sanki zemzemle yıkanmış da 
temize çıikmışlığm edasına bürünme görüntüsü 
içerisindedir. Geçmişini unutturmak çabası için
de bocalayan, demokratik sistemi antidemokra
tik sistem ile yozlaştıran, iktidarları zamanında 
büyük Türk milletini birbirine düşürme fırsatı 
veren, Türk ekonomisini kısır anlayışları ile alt
üst eden, 12 Mart Muhtırasının idaredeki âciz 
tutumlarnıdan dolayı verildiğini anlamak iste
meyen zihniyetin sözcülerinin tenkitlerini hoş 
görürlükle değerlendirirken, büyük Türk mil
letine 1974 yılı bütçesinin tümünün hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarını. (C. H. P. şuralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Muhterem arkadaşlarım, hu suretle Bakan

lık bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş bu
lunmaktadır. Şimdi 1974 yılı Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul ledilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ \ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 782 720 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

102 Destek Hizmetleri 10 830 004 
BAŞKAN — Kabul laden
ler... Etmeyenler... Kabul 
.edilmiştir. 

103 Makine ve teçhizat alım, 
bakım ye onlarım işleri 100 807 '500 
BAŞKAN — Kabul .'eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
.edilmiştir. 

111 Devlet yapılan yapım - ba
tkım ve onarılm işleri 335 385 765 
BAŞKAN — Kabul leden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

112 Ulaştırma yapıları inşaat 
balkım ve onarım işleri 1 239 567 61'5' 
BAŞKAN — Kabul 'eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da-
ğııtılaımayıan transferler 28 392 000 
BAŞKAN — Kabul 'eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karına Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu: 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (1) 

BAŞKAN — Karayolları 1974 malî yılı büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler.. Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünün 1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
4 140 368 042 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nei maddeye bağlı cetveli oku
tuyorum. efendim. 

Not (1) : 42 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın 
sonuna eklidir. 

Plan 
Bütçe 

101 

Lira 

27 843 715 Genel yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
E tm ey enler. Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 117 373 603 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenle1]'. Kabul edilmiştir. 

103 Makine, ikmal ve ambarlama 
hizmetleri 622 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje 
ve keşif işleri 92 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım 
işleri" * 2 476 399 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

113 Yol tesis bakım işleri 791 782 682 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 12 969 042 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvel-
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 4 140 368 042 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Plan 
i^ütçe Lira 

2 Vergi dışı gelirler 25 750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 114 618 040 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz bağlı (B) 
cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Kara yollan Genel Müdürlü
ğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve tahsiline 19,74 
malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünce gelecek yıllara." geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağıl 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir ter
tibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin il
gili projelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, 
kamu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurumla
ra aidolan ve bakımı Karayolları Genel Müdür
lüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve 
yol güvenliği bakımından yola giriş ve çıkışla
rının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akar
yakıt satış istasyonları gibi) ilgilileri tarafından 
veya dış yardımlardan, etüt, araştırma ve proje 
hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri te
sislerin yaptırılması ve bakımı maksadıyle Kara

yolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe ge
lir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kayldölunur. Karayolları Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği aüırvalde, gelir 
ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
rekli harcamayı yapalbilir. Yapılan kesin harca
tmalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili proje
sindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kıs
ım ertesi yıla 1 nci fıkra esalsları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sa
yılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince 
geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çe
şit gelirleri, aynı »mahiyetteki yol, köprü ve 
tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde 
kullanılmak üzere; bir taraftan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe gelir, diğer taraftan da bütçe cetvellerinin 
ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin, 
gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı iş
lemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı ya
pabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarın, ilgili projesindeki ödenekten, 
lıarcama yapılan projeye aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarf edilemeyen kıs
mı ertesi yıla, yukardaki esaslar dairesinde, dev
ren gelir ve ödenek kaydiolunur. 

BAŞKAN — Malddeyi oylarınıza sun/uyorum. 
Kalbul edenler. Etmeyenler. Kalbul edilmiştir. 

9 ncu madıdeyi okutuyorum. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1974 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler. Etmeyenler. Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler. Etmeyenler. Kalbul edilmiştir. 

Katma Mitçe ayrıca açılk oylarınıza sunula
caktır efendim. 

Bayındırlık Bakanlığının kabul buyurduğu
nuz 1974 malî yılı bütçesinin milletimize ve mem
leketimize hayırlı olmasını ve Bakanlığın değerli 
mensupları tarafımdan başarı ile -uygulanmasını 
Meclisimiz adına temenni ediyorum efendim. 
(Alkışlar.) 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKjAN" — Ticaret Bakanlığı 1074 malî 
yılı Bütçe tasarım üızeriııdeiki müzakerelere ge
ç/iyonuz. 

iSayın Hükümet ve Sayın Komisyonun yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

(Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin 
isimlerimi arz ^ediyorum: M. S. P. Grupu adına 
Bayın Tevfik Paksu, A. P. Grupu adma Sayın 
Halil Bıaşlol, C. G. P. Grapu adına Sayın Hasan 
Tosyalı, C. H. P. Grupu adına .Sayın Rauf Kan-
demir, D. P. Grupu adma Sayın Ata Bodur. 

Şaihılsları adına Söz alan sayın üyeler ise 
Sayın Şenisoy, iSaym Mavioğlu, Sayın Oğuz, Sa
yın Ataman, Sayın Göktepe, Sayın Aykul, 'Sa
yın Toksan, Sayın Yılmaz, Sayıın Oğuz ve Sayın 
Bıyık'tır. 

İlik sö'z M. S. P. Grupu adına Sayın Tevfik 
Baksu'nundur. Buyurunuz Sayın Paksu. 

M. S. P. GRUPU ADINA AHMET TEVFİK 
PAKiSU (Kahraman Maraış) — Muihterem Bal
kan, muhterem milletvekilleri; 

M. S. P. Grupu aidına Ticaret Bakanlığı Büt-
•çeisi üzerindeki (görüşlerimizi arz etmeye çalışia-
cağım. 

Bilindiği gilbi, Ticaret Bakanlığının vazife
si, umumî iktisat politikası ile iç ve dış ticareti 
denlgede tutlmak ve hizmetleri kalkınma planına 
ve Hükümet programıma, işin icabına ve mev
duat esaslarına ıgöre tespit etmek, tertiplemek, 
desteklemek, gıelişjtlirm'ek, koondlne ve teftiş et-
ımektiir. Bu hizmetleri ifa edebilmek için sirkü
ler, kararnaime, yöııejtîmelik, tüzük ve kanun
larla gerekli tedbirleri alır, diğer bakanlıklarla 
işbirliğinde bulunur, araştırmalar yapar. Hülâ

sa edecek olursak, bizde, Ticaret Bakanlığı 
ıgünlük hayatımızla yakından alâkalı olduğu 
gilbi, milletimizin huzur ve refahınım sağlanma
sında ve yaibaneı devletlerle olan münafsefbetle-
ron tanziminde büyük ehemmiyeti haizdir. Bu 
'vasıfları itibariyle, hünüz bütçesi huzurunuzda 
(görüşülmekte olan bir Bakanlığın icraatını tam 
ve kâmil mânalda incelemek ve bir neticeye var
mak mümkün değildir. 

Hüikümtet pıroigrammda; 
iGmis halk kütlelerini ilgilendiren zarurî 

tüketim mallarında mal kıtlıklarının önlenmesi 
ve fiyat artışlarının kontrol edilmesi, 

İç ticarette piyasaların düzenlenmesi, ahenk
li bir fiyat sisteminıiln kurulması ve yürütülmesi, 

/Mülstalhsil ve müstehliki koruyucu tedlbirle-
rin alınması, 

ıtç ve dış piyasalardaki aşırı fiyat hareket
le rine ve mal bulamaıma tehlikelerine karşı, 
iç piyasada düzgün 'bir şekilde mal arzını de
vanı eitltirnıek üzere gerekli stokların yapılaca
ğı vadediılımişti. 

Bu vadedilen hususlardan bir kısmının ya
pılmış olmamın memnunlukla karşılıyoruz. Mil
lî Selâmet Partisi Grupu olarak Hükümet prog-
ıramında bulunan bu tedbirlerin en yakın za
manda fgierçekleşmeısini ve işler hale gelmesini 
bekliyoruz. 

(Bu hususu kısaca arz ettikten sonra, bütün 
dünya milletlerini ve Türikiye'yi tesiri altına 
alan ikltliısadî krizin ve buna en basta sefbep olan 
petrol hadisesinin üzerinde kısaca durmak isti
yorum. 

Bilindiği .gilbi, 1973 yılında, ticaret ve öde
meler dengesiyle birlikte .gelişen petrol amjbar-
ıgoısu ve petrolde meydana gelen aşırı fiyat artış
ları bütanı dünya milletlerinin en başta gelen 
melseleısli olmuştur. Hükümetler gerek enflâs-
ıyon ve gerekse pertol fiyatında meydana gelen 
yükselmıe karşıisında kısıtlayıcı tedbirler almak 
medburiyeitânlde kalmışlardır. Piyasanın ve sana
yiin en önemli maddeısi olan petrolün fiyatının 
yükselişi iktisadî hayatı felce uğratmış ve di
ğer madde ve hizmetleridc fiyat artışına vesile 
olmuştur. Bu fiyat yükselişi az gelişımıiş 
ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de bü
yük tesir icra etmiş, birçok krizlere sebebolmuş-
tur. Meselâ, perakende satış fiyatlarında Ame
rika Birleşik Devletlerinde fiyat yükselişi 1973 
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yılında % 3,3 iken, 1973 yılında % 9,2'ye ulaş
mıştır. Kanada'da fiyat yükselişi 1972 yılında 
% 4,8 iken, 1973 yılında % 10'a ulaşmıştır. İn
giltere'de fiyat yükselişi 1972 yılında % 7 iken, 
1973 yılında % 12 olmuştur. Japonya'da 1972 
yılında % 4,5 olan fiyat yükselişi 1973 yılında 
% 19'a ulaşmıştır. Avusturalya'da 1972 yılında 
% 5,8 iken, 1973 yılında % 13'e ulaşmıştır. İtal
ya'da 1972 yılında % 5,7 iken, 1973 yılında 
% 12,'5'e yükselmiştir. 

Bu fiyat yükselişlerinde en büyük âmil olan 
petrol fiyatlarına kısaca bir göz atmak istiyo
ruz-

1973 yılı Ocak ayı ile 1974 yılı Ocak ayı ara
sında % 400 - 500 arasında bir artış göstermiş, 
ancak 1973 yılında 2;5 dolar olan bir varil ham 
petrolün fiyatı Ocak 1974'te 11 - 12 dolara yük
selmiştir. 

'Yukarıda arz ettiğim, izahattan anlaşılacağı 
gibi, bilhassa az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde 
büyük bir enflasyon baskısı hüküm sürmeye 
(başlamış, dış ticaret ödemelerinde dengesizlik
ler başgöstermiştir. ' 

Yıllık sarfiyatı 12,5 milyon ton olan ve bu 
ihtiyacının dörtte üçünü, yani 9 milyon tonunu 
•dışarıdan almak mecburiyetinde olan memleke
timizin, dünyayı saran bu krizden müteessir ol
maması elbette 'ki, beklenemez. Bu sebeple 1973 
yılında petrole ödediğimiz döviz 210 milyon do
lar iken, 1974 yılında aynı petrole ödeyeceğimiz 
para 900 milyon dolar civarında olacaktır. Ya
ni, 10 milyar lira değerinde, bir yılda artış vaki 
^olacaktır. 

Bu artışın karşılanması için yapılması ica-
beden zamlar, eski Hükümet tarafından yapıl
madığı için yeni Hükümet kurulur kurulmaz 
memleket gerçeklerini nazara alarak: kaçınıl
maz hale gelen bazı zamları yapmak mecburiye^ 
tinde kalmıştır. Fakat ne kadar mecburi hale 
ıgeiirse gelsin, fiyat yükselişlerinin dünyanın 
(hiıç bir ülkesinde iyi karşılandığı görülnıemiş-
tir. Bizde de aynen öyle olmuştur. 

Eski Hükümetten yeni Hükümete kötü bir 
miras olarak kalan bu zamların mecburî ve ka
çınılmaz olduğu kanaatindeyiz. Ancak, elan bu 
zamların sıkıntısını çeken, bilhassa dar gelirli 
halkımıza yeni zamlar getirilmemesini ve bu hu
susta Hükümetin çok dikkatli olmasını tavsiye 

ve temenni ediyoruz. Bu zamların mevzi kalma
sını ve zaruri istihlâk maddelerine lüzumsuz 
inikası önleyecek daha müessir tedbirlerin alın
masını bilhassa bekliyoruz. 

Burada herkesin bildiği bir hakikati Hükü
metimize- hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyo
ruz. Bütün dünyada, vergilere ve devlet inhi-
sarındaki mallara zam yapmak suretiyle gelir 
ıtemin letmenin en kolay ve basit yol olduğu bi
linmektedir. Biz yeni Hükümetin aldığı tedbirle
ri daha da artırmak, vatandaşın sırtına yük ol
mayacak yeni gelir kaynakları bulacağını ve 
her türlü israfa ve lüzumsuz harcamalara son 
vereceğini bekliyor ve ümidediyoruz. 

Türkiye, iktisadî yönden güçlü kalkınma 
imkânına sahip bir ülkedir. Geçmiş devirlerde 
(bu imkânların .en iyi şekilde değerlendirildiğini 
Söylemek mümkün değildir. Bilhassa Türk ik
tisadiyatına büyük igüç kazandıran işçi döviz-. 
lerinin memleket kalkınmasında, en iyi şekilde 
kullanılmasını,, boş yere bankalarda durmaktan 
kurtarılarak aktif yönlere aktarılmasını, yeni 
Hükümetten vaadine binaen bekliyoruz. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin alın teri 
ile kazandığı bu paraların iyi değerlendirilmesi
ni beklerken; aynı zamanda yabancı devletlerin 
bankalarında bulunan dövizlerin, yeni iş ve ko
laylık 'gösterilmek suretiyle memleketimize .ge
tirilmesini temin etmenin, Hüküm'etimize düşen 
büyük bir vazife olduğuna inanıyoruz. 

'Muhterem milletvekilleri, milletlerin' iktisa
diyatında para ve kredi politikası büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Bilindiği gibi, para arzı ile 
fiyat yükselişleri arasımda daima yakın alâka 
bulunmaktadır. Piyasaya lüzumundan fazla sü
rülen para, enflâsyonun ve fiyat artışının başlı
ca sebeplerinden biridir. 1973 yılında % 25'e 
yakın bir artış ıgösteren para arzının bundan 
isonra asgarî hadde tutulmasını, memleket ikti
sadiyatı bakımından ferahlık getirecek bir ted
bir olarak görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, para ve kredi po
litikasında en mühim âmillerden birisi, hiç şüp
he yok ki, faizdir, Şimdi sizlere faizin iktisadî 
hayattaki tesirini ve bu hususta Millî Selâmet 
Partisi Grapumuzun görüşünü arz etmeye çalı
şacağım. 

Bilindiği gibi, faiz eınek ve çalışma karşılığı 
olmaksızın, muayyen bir müddet için verilen 
paranın kazancıdır. Bir memleketteki faiz had-
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leri, o memleketin iktisadiyatını ve fiyat seviye
sini yakından alâkadar eder. 

(Bugün Türkiye'mizde faiz haddi, masraflar 
dahil '% 20'yi •bulmaktadır. % 20 faiz ile para 
alan bir şahıs, bu % 20 faizi masrafına ilâve 
•etmekte ve bundan sonra kâr etmek imkânı ara
maktadır. 

Netice olarak, bu % 20'malın maliyetine ilâ
ve edilmekte ve hayat kendiliğinden % 20 pa-
ıhalılanmaktadır. Şu halde, yüksek faiz nispet
leri, pahalılığın en büyük sebeplerinden birisi 
olmaktadır. 

iSıöz buraya gelmişken., Türkiye'deki banka
ların durumuna da kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Türkiye'de, sermayesine nispetle bankalar 
kadar kâr eden hiç bir müessese yoktur. Banka
ların yıllık bilanço ve kâr - zarar cetvellerini 
tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, bir yılda kendi 
özsermayesinin iki - üç misli kâr etmiştir. Hat
ta aldıkları yıllık faiz ve komisyon özserma-
yclerinin beş - altı 'misline ulaşmaktadır. 

Türkiye'deki bütün bankaların durumu göz-
«önüne alınırsa, bir yılda milyonlarca liranın bu 
ımilletin sırtından faiz olarak alındığı ve hayat 
pahalılığına yol açtığı açık olarak görülür. Bu 
faizli paraların, teşebbüs salhiplerine verildiği 
ve memleket kalkınmasına faydalı olduğu iddia 
edilirse de, hiç bir sermaye sahibinin sermaye
sini faizle vermek imkânı bulamadığı takdirde 
ibıoş durdurmayacağı nazarı itibara alınarak, yi
ne aynı teşebbüs ve kalkınma hizmetlerinde, 
ya doğrudan doğruya veya ortak olarak kulla-
nılmaisı mümkündür. 

Netice alarak, sermayenin faiz yolu ile insan 
emek ve teşebbüsüne tahakkümü önlenmeli, hiç 
değilse asgari hadde indirilnııelidir. 

Muhterem milletvekilleri, bulgun yer yüzün
deki devletlerde iki sistem cari bulunmaktadır: 

Birinci sistem; kapitalist sistemdir ki, o sis
tem de 'hür teşebbüs var, mülkiyet hakkı var ve 
faiz sistemi vardır. 

İkinci sistem,; komünist sistemdir ki, orada 
hür teşebbüs yok, mülkiyet yok, faiz de yok
tu r„ 

'Binincisinde insanlar sermayenin uşağı, ikin
cisinde insanlar bir avuç zorbanın kalesidir. 

Millî .Sclânijet Partisi Grupu -olarak, görüşü
müz odur ki, biz hür teşebbüs ve mülkiyet hak
kının yanında ve fakat milletleri sermayeye 
uşak eden yıkıcı faizin karşısındayız. 

IBu mevzuyu bitirirken; bilhassa bankaları
mızın daha ziyade büyük sermayedarlara kredi 
verdiği ve orta halk sınıfın diğer ellerden 
% 100 gibi nispetlerle faiz aldığı da piyasada 
müşahade edilmektedir. 

Hükümet programında bulunan, daha ziya
de fakir halk yararına olan kredi politikasının 
'tatbikini yeni Hükümetten bekliyoruz. 

İktisaden hızlı kalkınmak .mecburiyetinde 
ıOİan ülkemizde bu imkân mevcuttur, İvarşıkar-
şıya bulunduğumuz bütün meseleleri köklü ve 
cesaretli atılımlarla 'yenmek mümkündür. Sunî 
fiyat yükselişleri, zamanında alınacak tedbir
lerle önlenmeli, fiyat ve kalite kontrolü ciddî 
şekilde işlemelidir. Piyasa düzensizlikleri kal
dırılmalı, iç ve dış pazarlama sistemi mutlaka 
kurulmalı dır'. 

İstihsal edilen malların tüketiciye intikalin
de kolaylık sağlanmalı ve fazla fiyat zammı ön
lenmelidir. Taban fiyatları iyi tespit edilmeli
dir. Gerçi, bu hususun salâhiyeti şimdi Ticaret 
(Bakanlığından alınmışsa da, yine temas etmek 
mecburiyetindeyim. 

Müstahsil ve müstehlik aynı derecede düşü
nülmeli, hatta müstehlikin fazlalığı dikkate alı
narak taban fiyatlarında ciddî muvazene tesis 
edilmelidir. Alımında bazı güçlükler doğması
na rağmen tütün ve çay taban fiyatlarını nor
mal görmekteyiz. 

1 Haziran tarihinde belli olması icabeden 
buğday taban fiyatlarına gelince: Müstahsile 
değer karşılığının verilmesini isterken, Türk 
Milletinin başta gelen gıdası olan ekmek ve 
-buğdayın anormal artış göstermesine de mani 
olunması en büyük temennimizdir. 

'Bugün dışarıdan Toprak Mahsulleri Ofisi 
vasıtasıyle 300 - 325 kuruşa ithal edilen buğda
yın, ekmeklik olarak belediyelere 125 kuruştan 
verildiği ve ekmeğin ucuza satılmasının bir Hü
kümet politikası olduğu malûmdur. Ancak ucuz 
ekmek ve un satışı için belediyelere verilen bu 
buğdayların, belediye ve mülkiye amirlerince 
kontrolsüzlük sebebiyle, büyük bir kısmının 
halka ucuz fiyatla intikal etmediği kanaatinde-
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yiz. Bu hususun Hükümet -tarafından ciddî bir 
şekilde takibedilmesini istiyoruz. 

Dahilî piyasada zarurî ihtiyaç maddesi olan 
mallarda mutlaka depolamanın yapılmasını, 
memleket sanayii için lüzumlu olan hammadde
nin zamanından önce temin edilmesini ve dışarı
dan temin edilen maddelerin, Türkiye'de de, dı
şarıya nıuhtacolmayaeak şekilde temin etmek 
yoluna gidilmesini Ticaret Bakanlığından ve 
Hükümetimizden bekliyoruz. 

İç ticarette, .arz ve talep kaidelerine uygun 
•olarak hareket edilmeli, büyük mecburiyetler 
olmadıkça cebir ve şiddet yoluna gidilmemeli
dir. Alman tedbir ve kararlar acık olmalı, piya
sanın hiçbir 'zaman kuşkuyu ve tehdidi sevme
diği bilinmelidir. 

'Ticaret Bakanlığının, kamyon, traktör ve 
diğer bazı mevzularda, kısmen de olsa aracıla
rın kaldırılması yolundaki teşebbüslerini tak
dirle karşılıyor ve destekliyoruz. 

Bu arada, bilhassa traktörlerin çiftçi]erimi
ze daha kolay intikalini sağlamak için, lüzum
suz formalitelerin süratle değiştirilmesini rica 
ediyoruz. 

Büyük şikâyetlere sebeıbolan Fiyat Kontrol 
Komitesinin, Mart ayında yayınlanan bir ka
rarname ile durumu bir derece düzeltilmişle de, 
şikâyetlerin tamamen ortadan kalkmadığı gö
rülmektedir. Bu hususun yeniden gözden geçi
rilmesinin hayırlı olacağı inancı içerisindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, dış ticaretimize 
de kısaca, temas etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye ithalât ve ihracat 
muvazenesini henüz sağlamış değildir. 1973 yı
lında ihracatımızın 1 317 000 000 dolar olması
na mukabil, ithalâtımız 1 634 000 000 dolardır. 
Aradaki fark 314 000 000 dış ticaret açığımız-
dır. 

'Son yıllarda, bilhassa toprak mahsulleri ve 
sanayi mamullerinde görülen ihracat fazlalığı, 
ümit vericidir. 

1972 yılında ihracı yapılan tarım ve hay
vancılık ürünleri 1973 yılında % 37 nispetinde, 
1972 yılında ihracı yapılan sanayi ürünleri de 
1973 yılında % 83 oranında bir artış göstermiş
tir. 

1974 yılının ile üç ayında ase, ihracatımızda 
'büyük inkişaflar olmuş ve ihracat yeümnıı 
500 000 000 dolara ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız kaldı, 
lütfen tamamlayınız. 

AHMET TEVFİK PAKSü (Devanda) — 
Netice olarak diyebiliriz ki, Hükümetimizin aldı
ğı ve alacağı tedbirlerle, lüzumsuz mallanıl itha
linden vazgeçildiği, büyük döviz (kaybına sebep 
olan (maddelerin Türkiye'de imal çareleri bulun
duğu ve ihracatta gerekmez formaliteler (kaldırıl
dığı takdirde, 'Türkiye'nin dış (ticaret muvazene
sinin lehte bir gelişme yoluna girmesi mümkün 
görülmektedir. 

Çünkü, 'bir misal olarak arz edebilirim ki, biz 
hâlâ pamuklu dokuma yerine pamuk ihraç etine 
durumundayız. Diğer ihraç kalemlerimiizin çoğu 
da jbu şekildedir. Türkiye yalnız mamul madde 
'ihraç 'eder Ibir ülke durumuna her 'halde .'getiril
melidir. 

İthalâtımızda en çok döviz kaybına yol açan 
ve ileride îbeM temini ibile imkânsız hale gelecek 
olan petrol durumu süratle ele alınmalı, arama 
imkânı azamî hadlere çıkarılmalıdır. 

Bilhassa, tarihî bağlılığımız olan ve su dahil 
her şeyi dışarıdan alan Asya - Afrika devletleri 
ile yatkın alâka kurulmalı, bilhassa lüzumsuz for
maliteler süratle kaldırılmalıdır. 

Yatkın zamanda, Başbakan Yardımcısı Muhte
rem Necmettin Erbakan'm Suudi Arabistan'a 
yaptığı 'ziyareti, İbu yolda ciddî ıbir (başlangıç ola
rak kabul ediyor ve sevinçle karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, maddî refah elbet
te 'ki, milletimizin en tabiî halikı ve lâyıkıdır. 

Fiyat artışları dolayısıyle vatandaşlarımızın 
sefil ve perişan olmalarına asla gönlümüz razı 
değildir. Fakirliğin ve sefaletin, .milleti yıiknıa'k 
isteyenler tarafından en geniş ölçüde istismar 
edildiği saklanılmayacak Ibir gerçektir. Hüküme
timiz bu hususu da nazarı itibara alarak (millete 
yen'iden mükellefiyet yüklememenin çarelerini el
bette son haddine (kadar arayacaktır. Buna inanı
yoruz. 

Buraya gelmişken, inandığımız bir hakikati 
söylemeden geçemiy eeeğim. 

Evet fakirlik ve sefalet, insanları kötü yolla
ra, komünizme 'sürükleyen sebeplerden biridir; 
fakat, asil sebep (değildir. Millet Meclisinin nuıh-
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terem azalarına ve büyük Türk iMlMne şu haki
kati arz etmek istiyorum kd, fcomunlizmin, anarşi-
riin asıl sebebi 'ahlâksi'zliktır, imansızlıktır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Paksu, lüt
fedip tam'amlaymız. 

AHMET TEVFİK PAKSU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüş ve tıemennliferi'müzi (bitirir
ken, siyasî ist inkarın memleket iktisadiyatında 
en büyük yeri işgal ettiği ıbıısusıınu da hatırlat
makta fayda mülâhaza ediyoruz. 

Hepimiz 'bu 'vatanın evlâtlarryız ve bu vatan
da 'miillet olarak hür ve.müreffeh yaşamanın ça
relerini birlikte aramaya mecburuz. Bu mecbu
riyeti yerine getirirken, hariçte ve 'dahilde bizle
rin 'ihtilâfından ve ayrılığından 'istifade etmek 
isteyen ve Ibuıra dört gbzlo bekleyen düşmanla
rın 'bulunduğunu unutmamalıyız. Bu sebeple ha
llice karşı yek.vücut olmaya ve dahilde konuşma 
ve faaliyetlerimizi 'hakkı ve haklı yolu bulmak 
için 'sarf dtaeye yönelitmeli'yiz. Hangi mevzu 
olursa olsun, >gayemliz (birtakım yaldızlı sözlerle 
haklı çıkmak değil, hakkı bulmak olmalıdır. Her 
türlü tutum ve davranışi'mızda karşımızda bu'ln-

Komisyoımn ve Hükümetin temsil edilmele
rini bekliyorum. Müzakerelere kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet temsil edilmişlerdir. 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakerelerine 

devam ediyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına, sayın 
Halil Başol'undur. 

nam kimselerin en az bizim kadar ıbaklı olabile
ceği hakikatini hiçbir 'zaman batınınızdan çıkar-
maimalıyız. Onların da bu milletin menfaat ve 
'iyilliğinli düşünen insanlar 'olduğu idraki içinde 
olmalıyız. Yoksa, iktidar ne yaıparsa yap'sın, mu
halefet oıra kötülemek ve kötü göstermek gayreti 
içinde olursa; 'muhalefet ne söylerce söylesin, ik
tidar 'Onun yanlış ve yalan olduğunu 'söylerse, 
böyle bir vasatta memlekete hizmet imkânı elbet
te ortadan kalkacaktır. İşte biz, Millî .Selâmet 
Partisli Grupu olarak, gerek Meclis içindeki, ge
rekse M'eclis dışındaki hareket ve davranışları-
mızda bu görüşü getirmek azim ve kararında ol
duğumuzu ve her haklı davanın yanında olaca
ğımızı arz .'eder, Ticaret Bakanlığı Bütçe^nin 
vatan ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak' 
tan niyaz eder, hürmetlerimi arz 'ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Palk&a 
Muhterem arkadaşlarım, 'geriye kalan süre

miz çok az olduğundan, «aait 14,30'da devam öt
mek üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 12,55 

Sayın Başol, buyurunuz. (AP sıralarından 
alkışlar) 

AP GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığının 1974 yılı Bütçesi üze
rindeki Adalet Partisi Grupunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 14,30 

Başkan : Kemal Ziya Öztiirk 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 
» 

BAŞKAN — Birleşimin 2 ııci Oturumunu açıyorum. 
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Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, iç ve dış 
ticaretimizi düzenlemek amacıyle kurulmuştur. 
1971'de başlayan para bunalımı daha kesin çö
züme bağlanmamışken, ortaya çıkan petrol kri
zi hemen hemen bütün ülkelerde büyük ekono
mik ve sosyal problemlerin doğmasına sebep ol
muştur. Bu itibarla Ticaret Bakanlığının görev
leri daha da ağırlık kazanmış bulunmaktadır. 

7 Şubatta güvenoyu alan Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hü
kümetinin ekonomik hayatı etkileyici tutum ve 
davranışlarını ve bunun ortaya çıkardığı sonuç
ları iyi değerlendirmekte yarar görüyoruz. Ger
çekten Hükümeti teşkil eden partiler 7 ay evvel 
seçim meydanlarında devamlı olarak pahalılık
tan şikâyetçi olmuşlar, pahalılığın kasten yara
tıldığını iddia etmek suretiyle kendilerinin 
«Umut» olduğunu ilân etmişler, ucuzluk ve si
hirli bir mutluluk vaadiyle milletin karşısına 
çıkarak kendileri için milletten oy istemişler
dir. 

Ne hazin bir tecellidir ki, Hükümet olur ol
maz Demir - Çelik, Petrol, Çimento, Şeker ve 
Sümerbank mamullerine ölçüsüz zamlar getir
mekle işe başlamışlardır. Zamların yapılacağını 
günlerce evvel ilân ederek aracıya, vurguncuya 
ve karaborsacıya adetâ yeşil ışık tutmuşlardır. 
İlân ettikleri zammın birinci zam buketi olduğu
nu ifade ederek, arkasından yeni zamların 
geleceğini sözlerine eklemişler, zamların diğer 
maddeleri ve hizmetleri daha yüksek seviyede 
etkilenmesine yardımcı olmuşlardır. 

Hükümet bununla da yetinmeyerek zamların 
gerekçesini, bir yandan dünya piyasalarındaki 
yüksek fiyat konjonktürüne dayandırırken öte 
yandan zammın çoğunu benzine yaptıklarını, 
benzini ise zenginlerin kullandığını ifade ederek 
zengin - fakir ayrımı yapmak suretiyle bölücü
lüğü teşvik eden bir tutum içine girmiştir. 

Temel maddelere yapılan zam buketine ham 
yağa, margarine, zeytin yağma yapılan gerek
siz zamlar izliyor, dar gelirli yoksul vatandaş
lar daha yoksullaşmanın, umutsuzluk karanlı
ğına yuvarlanmanın, Sayın Başbakanın son gün
lerdeki deyimiyle «Çatırdayan dal»a tutunmuş 
olmanın verdiği büyük perişanlığın içine dü
şüyordu. 

Ham yağ ve margarine yapılan zamdan bir 
ay evvel Trakya Y a p ı Tohumlar Kooperatifle
ri Birliği, etlimde bulunan 61 000 ton ayçiçeği 
tohumunu ortalama 30Û kuruştan çeşitli ima
lâtçılara satmıştı. Üreticinin % 99'u ürününü 
240 kuruş civarındaki fiyatlarla elden çıkar
mıştı. Bütün hu stoklar 250 - 300 kuruş civa
rında imalâtçıların eline geçmişken yağa yapı
lan zammın gerekçesi neydi1?, imalâtta mali
yet masraflarının artışı gerekçe almalıydı. Zam 
alındıktan sonra yağın hammaddesi olan ayçi
çeği fiyatları yükselmemeliydi. Halbuki bir ay 
içinde ayçiçeği fiyatları 30O kuruştan 425 ku
ruşa çıkmıştı. Eğer hanı yağın maliyeti yük
sekse, bu maliyet kâr marjını ortadan kal
dırmışsa, imalâtçı nedeın 425 kuruştan ayçiçe
ği tohumu alıyordu?. Ham yağa ve margsariııe 
zam yapılacaksa, neden 'kooperatif stoklarının 
tamamen elden çıkarıldığı tarihten sonraya bı
rakılmıştı? Bir ay farkı ile kooperatiflerin ka
çırdığı 75 milyon lira kâr kimlerin cebinden 
çıkmış, kimlerin celbine girmişti?. Üreticiden 
yana olduğumu iddia eden Hükümet, eğer yağa 
zam yapacaksa yeni mahsulün idrak edileceği 
Ağusltos ayını neden beklememişti?. Seçim mey
danlarında «Halktan yana» olduklarını söyle
yenler, genel merkezlerine «ayçiçeği soygunu
na paydos» afişleri bastıranlar iktidara gelir 
gelmez neden halkı unutmuşlar, vaat ve 
taahhütlerini hatırlamaz olmuşlardı?. Bütün 
bu suallere geçerli cevap vermek ve cevap bul
mak mümkün değildir. 

Ticaret Bakanı, tr&lktör ve motorlu araçla
rın tevziine ilişkin olarak, çıkarılan bir karar
name ile aracıların ortadan kaldırılacağını ilân 
lediyor, kısa süre sonra yaptığı garip bir dö
nüşle amacının aracıyı ortadan kaldırmak ol
madığını, traktör ve motorlu araçların Devle
tin tespit ettiği fiyatla satılmasını temin etmek 
•olduğunu açıklıyordu. Aracıyı ortadan kaldır
mak suretiyle traktör fiyatlarında 30 ilâ 40 
bin lira indirim yapabileceklerini taahhüt eden
ler, böylece yeni bir iflâsın içine giriyordu. 
Çok geçmeden traktör fiyatlarıma 8 ilâ 10 bin 
lira zam yapıldığı ilân ediliyor, hafızaların 
nisyan ile ınalul olduğunu zannedenler köylü
nün umutlarını yine gelecek bahara erteliyor
du. 
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Antik vatandaş oy almak için yapı/lan vaat
lerin yerine getirilmediğimin acısını yürekten 
(duyuyor, Ziraat Bankasınca muamelesi yapı
lan traktörler bile sahiplerime teslim edilmiyor, 
bu konudaki şikâyet mektupları Ankara'da sa-
ibip çıkacak bir yetkili bulamıyordu. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, emflasyo-
nist baskılar devam edenken, vatandaşı çaresiz 
'bırakan fiyat yükselmeleri ortalığı kavururken, 
Hükümeti teşkil eden bakanlardan bir kısmı, 
iş ve teşebbüs erbabını hâlâ seçim meydanla
rında kullandıkları lisanla suçlamaya devam 
ediyor, Hükümetin bir türlü açıklığa kavuş
turamadığı «Halk Sektörü» ütopyası özel 
sektör çevrelerimin tedirginliğimi ve tereddüt
lerini büsbütün artırıyordu. Sonra .da hu en
dişeli çevreden 1974 yılımda 30 milyar lira ya
tırım bekleyen bir bütçeyi Hükümet Meclise 
takdim ediyordu. 

Hükümet programlımda Sayın Başbakan, ta
ban fiyatlarını erken ilân etmeyi taahhüt ettiği 
halde, hâlâ buğday fiyatlarının ve destekleme 
.alkımıma konu olan diğer maddelerin fiyatları
nın ilân edilmemiş olması, Cumhuriyet Halk 
Partisinin sadece seçim vaatlerimi değil, Mec
lis kürsüsünden üç ay önce yaptığı taahhütle
rini dahi yerime getirmek niyetinde olmadığı 
inancını .doğuruynodu. 

Hükümetin yüksek fiyat ve yüksek ücret 
politikası izliyeceği yolundaki beyanları, bir 
yıl önce istihsal edilmiş olan ihtiyaç (maddele
rinin, bir sonraki yıl fiyatımdan faydalanılma
sı amacıyle stok edilmesi sonucunu doğuruyor, 
bu sonuç yer yer piyasada darlık, yokluk ya
ratıyor ve yeni fiyat yükselmelerini davet edi
yor. 

Sayın milletvekilleri; 
İşte bugünkü Hükümet, memleket ekonomi

sinde böylesine .acıklı bir manzaranın doğması
nı gerektiren büyük ve sayısız hataların içine 
yuvarlanmıştır. 

Şimdi izin verirseniz bu karışık manzara 
içimde Ticaret Bakanlığınım ağır sorumluluğm-
nu gerektiren çeşitli hizmetlerine kısaca bir göz 
latalım. 

Üç yıldan beri süre gelen siyasî istikrarsız-
llıklar, 12 Marttan sonra kurulan «Beyin Ka
binesi» nin huzursuzluk, kötümserlik ve tedir-
'giınlik getiren davranışları, dünya ekonomisin

deki bunalımın millî ekomomiiye etkileri, Ece-
vit Hükümetinim yukarıdan beri arz ettiğimiz 
isabetsiz kararları ve ekonomik hayata güvem 
yerine endişe verem tutum ve davranışları bir 
taraftan ekonomi üzerimdeki emflasyomist bas
kıları artırırken, diğer taraftan madde fiyat
larımın birbiriyle olan dengesini de ortadan kal
dırmıştır. 

Bilindiği gibi tarımsal ürünlerin fiyatları bir
biriyle çok yakındam ilişkilidir. Tarımsal ürünler
de fiyatlar her maddeye ayrılacak arazi genişli
ğimi ve birim başına verimliliği büyük ölçüde et
kileyen faktörlerdir. Bu nedenle, fiyatlar 'ara
sında bozulan dengenin, fevkalâde titizlik gös
termek ve ciddî araştırmalar yapmak suretiyle 
yeniden 'kurulmasında zorunluluk vardır. Madde
lerim dünya piyasalarındaki fiyatlarımı yükselten 
etkenler hem. çok çeşitlidir, hem de her madde 
üzerindeki ağırlıkları ayrı ayrı önem taşır. Bm fak
törlerin bir kısmı, dünya ekonomisinin son yıl
lardaki bünyevî gelişimi ile ilgilidir ve etkisini 
uzum zaman sürdürecek niteliktedir. Bir kısmı ise-
'taibi'alt olayları ve iklim şartları gibi geçiei veya 
periyodik olarak üretimi sınırlayıcı veya. daraltı
cı etkiler yapan faktörlerdir. 

Maddelerin dünya piyasalarındaki f"yat 'artış
larını 'meydana götüren etkenler bu açıdan ayrı 
ayrı çok ciddî bir incelemeye tabi tutul'malı, elde 
edilecek -veriler üreticinin alın terinin değerlen
dirilmesi amacıyle u'ygımlaştırı 1'imalı ve ihraç 
ürünleri nin tabam fiyatları bu esaslara göre tes
pit edilmelidir. 

Gerçekten, düm^a piyasalarımda zirveye ulaş
tıktan sonra yeniden düşmeye başlayan pamuk ve 
'kuru üzüm fiyatlarının, yeni ekonomik denge 
içinde, hangi noktada istikrar kazanacağı belli 
'değildir. Bu 'maddelerin üreticisi olan vatandaş
ların alım terimim hangi esaslar dairesinde değer
lendirileceğini Sayın Ticaret Bakamm'dam, sormak 
isteriz. 

Fındık ve fıstık gibi kuru yemişlerin dünya. 
piyasalarımda daha yavaş seyreden fiyat yüksel
meleri karşısında, bunların, dünya piyasalarında
ki 'talep gelişmelerimi sınırlamayan, fakat üretici
nin 'emeğimi değerlendiren bir tabam fiyatına ka
vuşturulması son 'derece önemli bir konudur. 

Öte yandan buğday üreticisi ve ayçiçeği üre
ticisi bugün borsalarda tescil edilmiş bulunan fi
yatın üstünde, bir tabam fiyatı beklemektedir. ITa-
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len 'buğday 250 'kuruş, ayçiçeği 425 kuruş üzerin
den muamele gördüğüne göre, bu maddeler hak
kında daha aşağı bir taban fiyatı düşünülmesi 
mümkün değildir. 

Gübre fiyatlarının ne seviyede .tutulacağı me
selesi, Türk (köylüsünü çok yakından ilgilendiren 
ıbiı* konudur. Dünya gübre fiyatlarının yükseldi
ğinden bahseden Hükümet, gübrenin Türkiye'de
lki fiyaltları üzerinde inatçı (bir sükûnete 'bürün
müştür. Talban fiyatları tespitinde en önemli ta
rım girdisi olan sunî gübre fiyatlarının da 'gö'z-
önünde tutulması gerekmektedir. 

Tarım -satış kooperatifleri ve »birliklenine .1974 
destekleme dönemi için bir önceki yıla göre % 25 
fazlasıyle 6 milyar 325 milyon lira plasman ay
rılmıştır. Bunun destekleme alımlarına yeterli 
seviyede olmadığı açıkça ortadadır. 

Üretici elinden çıktıktan sonra buğday ve özel
likle ayçiçeği fiyatlarının çok fazla -artı.-! göst-.:ı -
mesi derin sosyal çalkantılara sebep olmakta'l ir 
Bu maddelerin fiyatlarını yılı içlinde istikrara ka
vuşturacak tedbirlerin .alınmasında 'mutlak zorun
luluk vardır. 

Türkiye^de ayrıca et fiyatları, süt ve süt ma-
mulleıi fiyatları ve hayvan yemi fiyatları ara
sında apaçık hir dengesizlik vardır. Bu denge •ku
rulmadıkça birim 'başına et üretimi artırılamaz, 
besicilik ive süt hayvancılığı projeleri uygulana
maz ve sonuç olarak hayvancılık konusundaki bü
yük ekonomik potansiyel harekete geçirilemez. Ba
kanlık (bu 'meseleyi cesaretle ele alarak köklü 'bir 
çözüm yoluna kavuşturmak zorundadır. E t ve 
Balık Kurumu 'genellikle tanzim 'satışları dolayı
sıyla yılda .100 milyon liranın üstünde zarar et
mektedir. Büyükbaş hayvanlarda et verimi orta
lama 100 kilogram civarındadır. Bu düşük ve
rimi sürdüren sebeplerin başında yukarıda ifa
de olunan fiyat dengesizliği gelmektedir. İç piya
sa fiyatlarını düşük tutmak amacıyle ihracatı 
tahdit etmek gibi, sonuçta üretimi sınırlayıcı, ve
rimi sınırlayıcı tedbirleri daha rasyonel bir bi-
çlimde 'geliştirmenin lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Trol ve keskin ışıkla yapılan balık avcılığı deniz-

leriımizd'eki Ibüyük üretim potansiyelini gün geç
tikçe tehlikeye düşürmektedir. Bu konuda ciddî 
bir kontrol sfistemiriin kuralmasmda, geliştirilme
sinde ve uygulanmasında Ibüyük yararlar vardır. 
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Son yıllarda büyük bir ihracat potansiyeli ol
duğu ortaya çıkan yaş meyve ve sebze konusunda 
da 'alınacak 'tedbirler vardır. Üretim standartla-
rının ihracata elverişli biçimde geliştirilmesine 
çalışılmalıdır. Öte yandan üretim çevrelerinde
ki fiyatlarla tüketiciye arz olunan fiyatların bü
yük farklılık göstermesini önlemek amacıyle yaş 
meyve ve sebzeleri daha uzun süre dayanıklı ha
le 'getirecek soğuk hava depolan, meyve suyu ve 
konserve fabrikaları gibi tesislerin yapımı önem
le ve öncelikle desteklenmelidir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi 

tarafından insafsızca eleştirilen kredi meselesine 
•değinmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi, kredi kaynaklarımı
zın gerçek üretici yerine birtakım 'aracıların ve 
tüccarların 'emrine tahsis olunduğunu iddia et
mektedir. Muhalefette iken sürdürülen bu iddia 
Meclis kürsüsünden Sayın Başbakanın «Köylü\ e 
kredi olarak 500 lira, 1 000 lira değil, milyon
lar vereceğiz.» mealindeki ıb'eyanıyle daha da cid
dî bir biçim almış bulunmaktadır. 

Hükümet bugüne kadar, bu beyanıyle yaptığı 
taahhüdü yerine getirecek bıir tutıi'inun üçüne gir-
memiş'tir. Sadece tarım kredi kooperatifleri gıb, 
oturmuş, yerleşmiş ve Türk ekonomisi içinde var
lığını ispat 'etmiş (bulunan bir müessesenin öz ka," 
ıraklarına «Kooperatifler Bankası» adı altında ei 
koymak niyetini açığa vurmuştur. Türk köylüsü
ne senelerden (beri değerli hizmetler yapan bu 
müessesenin canlılığını oıta yerden kaldırmak, bu 
konudaki politikayı amacından saptırmak demek
tir. 

Türk köylüsünü üretime dönük geniş kre.t 
olanaklarına kavuşturmak elbette önde gelen he
deflerden biri olmalıdır. Bu hedefe hayalci bit* 
tutumla yaklaşmak, daima köylümüzün devletine 
olan inancını sarsacaktır. 

Ziraat Bankasının tarımsal plasmanları 17,6 
milyar liradan 1974 yılında 22,8 milyar liraya 
çıkarılacaktır. Bu bir yıl önceki plasmana göre 
% 29 oranında bir artışı ifade etmektedir. Bu 
plasmanın içinde köylüye direkt olarak ikraz edi
lecek orta ve uzun vadeli kredi plasmanı 10 mil
yar lira civarındadır. Kredi alan 2 milyon üre
ticiye ortalama 5 bin lira düşmektedir. Bu mik
tarın 'Sayın Başbakanın beyan -ettiği gibi milyon-
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lara nasıl ulaşacağının formülünü Sayın Ticaret 
Bakanından öğrenmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye ekonomisinde önemli ibir yeri olan kü

çük esnaf ve sanatkâr kesimini organize ve finan
se >eden Halk Bankası ile ilgili (birkaç meseleye 
de değinmek isterim. 

Bu kesim genişleyen ekonomi içinde giderek 
'büyük sanayi kuruluşlarını oluşturacak 'sanatkâr
la, dağıtımın üç görevini ifa eden küçük esnafı 
kapsamaktadır. Esnaf ve sanatkârın kredi ihti
yaçlarının karşılanması, küçük sanayi şiltelerinin 
kurulması konusundaki çalışmalar yeterli düzeye 
ulaştırılmalıdır. Gerçekten 2 milyon civarında 
talimin edilen küçük esnaf ve sanatkârın esnaf 
ve kefalet kooperatifleri organizasyonu içine alı
nan kısmı 245 İrin civarındadır. Esnafın ve kü
çük sanatkârın büyük kısmına henüz el uzatıla-
nıaımıştır. Ortak (başına verilen ortal'aıma 13 800 li
ralık kredi hacmini artırma talepleri yanında., 
'bu nimetten (hiç faydalanmayan koy ve kasaba 
'esnafına ise hemen (hemen hiç el uzatılamamış ol
ması gerçeği gözden uzak tutulmamalı, kaynak 
artırıcı (tedbirler üzerinde 'titizlikle durmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 

Dış ticaret konusuna gelince: 1973 yılının hu 
husufta çok daha ümit verici gelişmeler içinde 
Olduğunu görmekteyiz. 1972 yılının 885 milyon 
dolarlık ihracatına karşılık, 1973 yılında % 48,9 
oranında ibir artışla ihracatımız 1 318 000 000 
dolara ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre artış ta
rımsal ve hayvansal ürünlerde % 37,1; 'maden
cilik ve ocakçılık ürünlerinde % 18,9, sanayi 
ürünlerinde % 82,9 oranında olmuştur. Geçen yıl 
sanayi ürünlerinin tüm ihracat içindeki oranı 
% 27 iken, (bu yıl hu oran •% 33,6 'ya yükselmiş
tir. Bu da göstermektedir ki, ihracatımız hızlı 
İbir gelişme içine girerken ihracattaki bünyeyi de
ğişiklik de sanayi ürünleri lehinde olmak üzere 
sürat kazanmıştır. 

Bu konuda en ıbüyük endişelerimizden b u , 
Hükümetin iş hayatına gerekli güvenceyi vereme • 
miş olmasıdır. Muhalefette ve seçim meydanla
rında 'sürdürülen özel sektör suçlamaları iktidar 
olduktan-sonra da 'devam ettirilmiş, uygulanacak 
ekonomik politikaya Hükümetçe 'berraklık getiri-
lememüş, geliştirilmesi düşünülen ütopik müesse
selerden (bahsedilmiş ve zaman •zaman tutarsız uy 
gul amaların içine girilmiştir. 

Hükümetin hu tutum ve davranışının yatırnn 
ve üretimi sınırlayıcı etkileri meydandadır. Üre
timle yeterli ölçüde beslenemediği takdirde yük
selen iç fiyatlar ihracat üzerinde de olumsuz et
kiler yaratacaktır. Halbuki ithalâtın en güveni
lir finansman kaynağı ihracat gelirleridir. İşçi 
dövizlerinin Ibugünkü durumuna (bakarak dış ti
caretimizi emniyet, içıinde görmek doğru değildir, 
Bu nedenle bir taraf tan ihracatta teşvik tedbir
lerinin uygulanmasına devam edilirken, öte yan
dan üretimi ve sonuç olarak ihracatı sınırlayıcı 
'etkenler üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başol, süreniz doldu 
efendim, lütfen tamamlayınız, 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Ticaret 
Bakanlığı çözülmesi gereken pek çok mesele ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunlara biç 
değilse ıbundan sonra gerçekçi İbir tutumla yak 
laşılaeağmı ümit etmek istiyoruz. 

Bu duygular içinde Ticaret Bakanlığı (bütçesi
nin milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lise Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 

adına Sayın Hasan Tosyalı'da. 
Buyurun Sayın Tosyalı. (Alkışlar). 
C. G. P. GRUPU DAINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, Sayın milletve
killeri ; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Ti
caret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi
zi arz etmek için huzurunuzdayım. Yüksek He
yetinizi saygıyla selâmlarım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarında uyması 
gerekli temel görüşleri ve bu bakanlığın başlıca 
faaliyetlerinde gözetmesi lâzım gelen hedefleri 
şöyle özetleyebiliriz1: 

Ticaret Bakanlığı; 
1 — Ziraî ve sınaî üretimi artıran; 
2 — Üretimi iç ve diş piyasada değerlendiri

ci; 
3 — Fiyat istikrarı sağlayıcı; 
4 — Mal arzı ve tüketim dengesini temin edi

ci; 
5 — Kredileri memleket yararına tanzim edi

ci; 
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6 — Ziraî ve sınaî yatırımları teşvik edici; 
7 — İhracatı çoğaltıcı; 
8 — Yeni istihdam safhaları yaratıcı; 
9 — İçeride haksız rekabeti önleyici; 
10 — Gelişen millî sanayii yersiz dış rekabe

tin baskısından kurtarıcı; 
d i — Ürünlerimize ve sınaî mamullerimize 

yeni dış pazarlar bulucu; 
12 — İthalâtı, kalkınma planlarının, prog

ramlarının ve yatırımların başarısı istikametine 
yöneltici; 

13 — Dış ticaret dengesini lehimize çevirici 
olmalıdır. 

Doğru, isabetli, başarılı politika böyle olma
sına rağmen, yeni Hükümetin ticarî ve iktisadî 
politikası, faaliyetleri, yönelimi ve tutumunun, 
arz ettiğimiz bu doğru, isabetli ve geçerli pren
siplere pek çok noktada ters düştüğü görülmek
tedir. 

Hükümet bu tutumu ile karma ekonomi pren
sipleri içerisinde çalışan iktisadî bünyemizde 
hem kamu sektörünü ve hem de hür özel teşeb
büs sektörünü güvensizliğe maruz bırakmış, bu 
sektörlerin yatırını, üretim, gücünü ve şevkini 
kırmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı muhalefet
te iken ileri sürdüğü geçerli ve doğru saydığı 
birçok görüşleri iktidara gelince çiğnemiştir. 

Bu iktidar seçimlerden evvel oy toplamak 
için yaptığı, hayat palıalılığını önleme, ucuzluk 
getirme, iktisadî ve ticarî istikrarı ve güveni 
sağlama ve Türkiye'yi akgünlere ulaştırma va-
adlerinin tamamen aksini yapmıştır; halen de 
yapmaya devam eder görülmektedir. 

Böylece, iktidar kısa zamanda iktisadî ve 
ticarî konularda büyük umut kırıklığı yaratmış
tır. Şöyle ki; 

Hayat pahalılığını durdurup ucuzluk sağla
yacaklarını vadedenler pahalılığı daha da ağır
laştırmalar ve fiyat artışlarını daha da hızlan
dıran bir yola sapmışlardır. 

Yakın bir gelecekte işsizlik .tehlikesini daha 
artıracak bir ekonomi politikası güdülmüş, ik
tisadî hayatı yaz - boz tahtası haline getiren ha
talı kararlar birbirini kovalamış; iktisadî ha
yatta ürkeklik, kuşku ve kararsızlık yaratıl
mıştır. 

Birçıdk temel ihtiyaç maddelerinde, pahalı-
lıik derdinin yanına yolduk derdi de etklemm'iş-
tık\ Vatandaş, aradığı nice maddeyi istediği mik
tarda ve muhtaç olduğu anda hulamaz duru
ma gelmiştir. 

Bugünlkü iktidarın, sorumluları ucuzluk 
vaadleri sayesinde işbaşına gelmişleridir. Hü-
ıkümetin 'başları kolayca oy toplatmanın yolu ola
rak, Ekim 1973 seçimlerinden önce, haltta Hü
kümetin kuruluşuma 'kadar gieçem aylarda ha
yat pahalılığıma çare bulacaklarını vaadetmiş-
L'erdor. 

Hayat pahalılığı •konusunu basit tedlbirler-
le kısa zamanda halledeceklerini v a ad edenlerin 
sözlerini millet unutmamıştır. 

«İlk iş olarak pahalılığı önleyeceğiz», «20ü 
liraya satılan ayaklkalbı 45 liraya satılacaktır» 
igıilbi vaadlerle işbaşına gelenlerin icraatı orta
dadır. Bugün Türkiye, vaıadlerin yüzde yüz 
aksini yapan bir iktidarla karşı 'karşıyadır. 

Ya, iktidar sorumluları, dünya ve memle-
'ket şartlarımdan haiberdar olmadıkları halde, 
ısırf ojy toplamak için, yap almayacaklarını bile 
bile ucuzluk vaadetmiş] erdir; ya da, dünya ve 
memleket şartlarını değeılemdıirememi'şllıer, ne
yi yapabileceklerini, neyi yapamayacafklaırını 
heSap edememişlerdir. 

Bu iki ihtimalden ikisıi de iktidar hesabı
na ç'ök acıdır. 

ıSırf oy toplamak için, bile bile boş . vaadde 
'bulunıımak da; hesapsızlık ve ölçüsüzlük yü
zünden tutulamayacak vaatler yapmak da ma
zur görülemez. 

Hükümetlin, işe 'başlar başlamaz, hemen he
men bütün temel ihtiyaç maddelerine ölçüsüz ve 
adaletsiz zamlar yapması, ucuzluk vaatlerine 
inanarak kendileniıne oy veren yurtdaşlar dahil, 
bütün millete acı bir sürpriz gibi gelmiştir. 

ıBiir noktayı açıkça belirtmekte yarar görü
yoruz; Sayım arkadaşlar: 

'Biz, C. G. P. olaraı k, dünya santiarının ve 
ham petrol fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz 
hale geldiğimi ileri sürülebilecek olan mafcul 
fiyat ayarlamalarını değil, en büyük, en hak
sız, en ölçüsüz, zamların halkın zarurî ihtiyaç. 
maddelerini yapılmış olmasını kınlıyoruz. Biz, 
Ibu resmî zamlardan, bir Ikısmıının hiçbir zaru
ret yok iken yapılmış olmasını tenkit ediyoruz. 
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Bu resımî zamların' birçoğunun oranlarımda 
göze çarpan aşırılığı ve adaMsizıliği; yapılan 
zamlarda en 'büyü'k yükün dar ve oırta gelirli' 
yurtdaşlara yüklenmiş «İmasını tenikdlt ediyo
ruz. Ve en önemlisi, ucuzluk vaatleriyle yurt
taşlardan oy isteyenlerin iktidara gelir gel
mez, seçim vaatlerini ayaklar altına almış ol
malarını kmıyıoruz. En ağır zamlar, hem de top
lu halde, büyük kitlelerin temel ihtiyaç mad
delerime yapılımışltır. Kâğıda yapılan ağıır ve 
adaletsiz zamlar, 'balsın ve eğitim hayatımıza 
vurulan bir darbedir. 

Vatandaşın temel gıda maddesi olan şeker; 
köylünün, işçinin bütün dar ve orta gelirli va-
Itandaşjlların temel giyim maddeleri olan fcaput-
Ibezi, baıslma, pazen, bütün pamuklu ve yünlü 
dokumalar, Süımenbarik ayakkabıları zam gör
müştür. 

İktidarın en koılay savunabileceği akaıya-
ikıft konusunda l:>ile, halk kitleleri aleyhime diş
leyen adaletsiz ve ölçüsüz zam oranları u)ygu-
landığiı meydanda di r. 

Bütün zamlarda oranların aşırı derecede 
yüksek tutulmuş olması ibir yana, iktidar; lüks 
otiomoibilleıiin süper benzlninıe % 65 onanında 
zam yaparken, köylünün traktöründe kullandı
ğı motorine % 76 zata yapmıştır. 

Dair ve orta halli yurtdaşların vie boylumu
zun temeli ihtiyaç maddesi olan gazyağına 'ise, 
Ibütün petrol ürünlerinden daha yüks'elk oran-
da, % 78 oranında, zam yapılmi'şitır. Hani hal
kın yanımda ollmıaık? 

Salyın milletvekilleri, 

•Türk 'okoınıoımîis.iniıi bugünkü teni el ihtiya
cı, hızlı gelinmemizi istikran- iiçinde gerçek'eş
tirmektir. Git gide hızlananı enflasyon, aşırı 
filyat artışları, aıteşten İbir gömlek gıübi1 yıırt-
daş'Laırı saran hayat pahalılığı ekoııoimik ve sıois-
yal bünyemizi telhdit eden büyük'bir tehlike 
'halindedir. 1974 yılımda, pahaıMıik Ve enflas
yon geçen yıllara göre yavaşlamış değildir. 
Talm aksine 1974 yılına ait eHi'miizde bukınian ve 
Mart sonuna kadar toptan eşya fiyat1 arında ki 
hareketleri gösteren resmî rakamlar, bu yıl fiyat
ların geçen 'yıClardan daha yavaş değil daha 
(hi'zla 'bir tempo ile yükseldiğini göısteraı ektedir. 

Devletimizin Konjonktür Dairesince derlenip 
yayınlanan resmî rakamlara göre toptan eşya 
fiyatlarında, 1974'ün ilk aylarında görülen artış 
hızı, 1972'nin aynı aylarındaki fiyat artış hızı
nın iki midinden fazladır. 

1973 yılının ilk aylarındaki fiyat artışlarına 
kıyasla da, bu yıl, toptan eşya fiyatları % 70 
oranında daha hızlı bir yükseliş eğilimi göster
mektedir. Bu iktidar, enflasyonun ve pahalılığın 
ilerleme hızını artırmıştır. 

Mart sonu itibariyle elimizde olan resmî ra
kamlar, 1974'ün yalnız ilk üç ayında toptan 
eşya fiyatlarının % 10,5 oranında arttığını gös
teriyor. Aynı aylara ait artış oranı 1973'te 
% 6,2 ve 1972'de % 5,2 idi. Nisan ayına ait res
mî belgeler henüz elimizde değildir. 

Bu rakamlardan ortaya çılkan sonuç şudur : 

1974'ıün ilk aylarında enflasyon ve pahalılık, 
geçen yılların ilk aylarına kıyasla çok daha hız
lı ilerlemektedir. Geçen yılların esasen düşün
dürücü ve üzücü olan artış oranlarını gölgede 
bırakan, 1972'ye ıgöre % 100, 1973'e göre % 70 
daha hızlı bir pahalılaşma hareketi ile karşı kar-
şıyayız şimdi. 

Böylesine hızlı bir enflasyon, durdurulmadığı 
takdirde iktisadî hayatı allt üst eder, bütün yatı
rım hesaplarını bozar. Başka ülkelerdeki fiyat 
artışlarından daha hızlı cereyan eden bir enflas
yon, bir süre sonra ihracatta tıkanıklığa yol açar, 
döviz rezervleri üzerinde olumsuz tesirler yapar. 

Hükümet, istikrar konusuna, bugüne kadar 
^olduğundan . daha çok önem vermelidir. Hükü
metin başı «Fiyatlarla gelirleri yarıştırma» tar
zında hayalci bir politikayı savunmuştur. Böyle 
hatalı bir politikanın muhtemel sonuçlarını Hü
kümetin iyi değerlendirilmesini ve bu tehlikeli 
yarışın milyonlarca insanı naısıl dayanılmaz sı
kıntılara sürükleyeceğini hesaplamasını dileriz. 

İktisat ilminin ortaya koyduğu gerçek şudur: 
Hızlı enflasyon bir nevi gizli vergidir; tahsildar-
sız, makbuzsuz bir vergidir, fakat vergilerin en 
adaletsizidir. Bu gizli verginin asıl yükünü geli
rini artırmakta zorluk çeken dar gelirli ve orta 
halli yurttaşlar taşır. 

İktidarın fiyatlarla gelirleri yatıştırma poli
tikası, korkunç derecede hatalı bir politikadır. 



M. Meclisi B : 84 24 . 5 . 1974 O : 2 

Her ülkede, gelirlerini artan fiyatların ar
dımdan koşturmayan zümreler vardır. Türkiye'de 
bunların sayısı pek çoktur. Hayat pahalılığının 
asıl yükünü çekenler de onlardır : 

Pazara arz edecek ölçüde büyük üretim yapa
mayan dar gelirli ve orta halli köylüler, toprak
sız ve az topraklı köylüler, geçen yılm gündeli
ğinden daha yüksek olmayan bir gündelikle 
başkasının tarlasında çalışmakta olan tarım işçi
leri, toplu sözleşmelerini, toplu fiyat artışlardan 
önce imzalamış olanlar; 

Ücretlerini fiyatlara göre, diledikleri zaman 
artırılmalarına imkân olmayan işçiler; 

Maaş zammı olarak verilen % 12 civarındaki 
artışla 1972'nin, 1973'ün fiyat artışlarının bir 
kısmını bile karşılayamamış iken, son zamlar yü
zünden bir elle aldıklarını öteki elle çoktan geri 
vermiş olan ve her ay satınalma güçlerinin biraz 
daha eridiğini gören memurlar; 

özel sektörde ücretle çalışan personel ve müs
tahdem; 

Birçokları ayda 540 lira alan emekli işçiler, 
emekli memurlar, dul ve yetimler; 

Hammadde darlığı ve iş azalması sebebiyle 
gelirleri donan veya azalan bir kısım küçük es
naf ve sanatkâr; 

Hepsinden daha acıklısı, doymağa, bazen de 
bir aileyi doyurmaya mecbur olan işsizler, bir 
kelimeyle dar ve orta gelirli milyonlarca yurt
taş için gelirlerini . fiyatlara uydurma imkânı -
yoktur. 

Büyük enflasyon dönemlerinde ancak bir kı
sım insanlar kendilerini kurtarırlar, dar ve sa
bit gelirliler perişan olurlar. Orta hallileri yok-
ısullaştıran, fakirleştiren; yoksulların derdine 
dert katan bir politikadır bu Hükümetin politi
kası 

Değerli milletvekilleri; 
Daha Hükümet programı görüşülürken, Sa

yın Ecevit'e seçimlerdeki valilerini hatırlatan 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanının 
konuşmasına, bu kürsüden, Başbakan sıfatiyle, 
Sayın Ecevit şu cevabı vermişti: 

«Programda sözü geçen fiyat ayarlamalarını 
yaparken bunun yükünü dar ve orta gelirli halka 
ıtaşıtmamaya çalışacağız.» 

Bu vaadin tam aksi yapılmıştır. Zamların en 
ağır yükü daı ve orta gelirlilerin omuzlarına 
yüklenmiştir. 

Eskiden 100 kuruşa aldığı bir litre gazya-
ğına şimdi 178 kuruş ödeyen, ailesinin ihtiyacı 
olan beze, (gaza ve şekere para yiötiştinemeyen 
köylü yuırtdaş; aldığı maaş farkını yalnız şeker 
ve dolmuş zammiyle devlete geri veren memur
lar; toplu sözleşmelerini zamlardan önce yap
mış olan işçiler, az topraklı veya topraksız köy
lüler, emekliler, işsizler, biraz önce saydığım 
ve sayıları milyonları bulan, bütün dar gelirli 
ve orta halliler, «ızamlaıon yükünü siz taşımıyor-
ısunuz gıeMrieriniz masraflarınızdan hızlı artmış
tır.» sözleriyle avuıtulamazlar. Boş söz karın do
yurmaz. 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarım, netice 
olarak diyebiliriz ki, C. H. P. - M. S. P. ortak 
iktidarının olumsuz ticarî ve iktisadî politikası 
neticesinde şunlar olmuştur Türkiye'de : 

il. (Ateşten gömlek ha ine gelmiş olan hayat 
pahalılığı ve enflâsyon iktisadî hayatımızın en 
korkunç afeti haline gelmiştir. 

2. Umut diye gösterilen ve takdim edilen 
lEaraoğlan, umudun değil, umutsuzluğun ve ha
yal kırıklığının sembolü olmuştur Türkiye'de. 
•(O. G. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

3. Akgünler yerini kara .günlere terk etmiş
tir. 

4. Ucuzluk vaadi yerini pahalılık âfetine bı
rakmıştır. 

5. Ticarî ve iktisadî hayatta güven ve is
tikrar sarsılmıştır. 

6. Hür özel teşebbüs erbabının yatırım, üre
tim ve ticaret şevki kırılmıştır. 

7. Gelecekte işsizlik tehlikesini artıran bir 
yola ıgirilmişltıir. 

Geçen yıl !bu kürsüde C. H. P." grupu adına 
aynı bakanlık bütçesi üzerimde konuşan bir söz
cü pahalılıktan yakınıyor ve «İktidar mensup
larının halikın içime girmelerini, balkın acısını ve 
feryadını dinlemelerini, ve halkın kendileri hak
kında ne düşündüklerini öğrenmelerini dilerim». 
diyordu. 

ıŞirmdi, sayın arkadaşlarım, sıra bize geldi. 
Biz de diyoruz ki: Ey Halk Partililer, halkın 
arasına giriniz, hayat pahalılığının nasıl ateşten 
ıgömlek olduğunu, halkın nasıl inim inim inle
diğini ,gezin görün; onların inleyişini kulakları
nızla duyun. Yaptığınız vaitlerin tersini mi yap
tınız doğrusunu mu yaptıaıız, gözlerinizle görün. 
'(A. P. sıralarımdan «Bravo» .sesleri). 
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8. ıSoSyal ve ikltişadî kalkınma dengesi bo
zulmuştur. 

ı9. DRceıvit Hükümeti, vatandaşa kaşıikla ver
diğini kepçe ile ondam alır olmuştur. 

ISayrn Başkan, değerli- arkadaşlarım; Tica
ret Bakanlığı Bütçesi mjünasejbetiyle görüşleri-
:mjizii bu' şekilde arz ettikten sonra, Bakanlığın 
değerli mensuplarına ,yapmış oldukları olumlu 
işlerden dolayı teşekkür eder, bütçenin Bakan
lığa ve aziz milletimize hayırlı ve başarılı olma
sını diler, Yüce Heyetinizi ve Bakanlığın değer
li mensuplarını grupmm adına saygı ile selâm
larım!. 

Teşekkür ederim. (O. G-. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar). 

[BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Tosyalı. 
ISöz sırası Curnhuriyet Halk Partisi G-rupu 

adına Sayın Eauf Kandemir arkadaşımızda. Sa
yın KJamdemir, buyurunuz. ('C. H. P. sıralaırın-
dan alkışlar.) 

ıC. H. P. ÖRUPU ADINA M. EAUF KAN-
DlBMtR (Ankara) — Yüee Meclisin Sayın. Baş
kanı ve değerli milletvekili arkadaşlarını; 

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde C. H. P. 
Meclis Gtnupunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyoruım. Hepinizi saygılarla 
selâmlarını. 

Sayın milletvekilleri, modern toplumlarda, 
ekonomik ve ticarî faaliyetlerin giderek artan 
önemi hepimizin malumudur. Hele ülkemiz gi
bi kalkınma çabasında bulunan, gelişmiş ülke
lerle arasındaki mesafeyi süratle kapatmak zo
runda olan bir Türkiye için bunun önemi bir 
ibaıt daha artmaktadır. Bu 'önemli görevi, yürüt
mekle yükümlü kuruluş, hiç şüphesiz Ticaret 
Bakanlığıdır. Bu Bakanlığın amacı ve görevle
ri, kendi kuruluş yasasında açık - seçik belir
tilmiştir. Bunları tekrarlayarak vaktinizi alma
yacağım, fakat, önemli gördüğüm bir hususa 
da değirilmeden geçemeyeceğim. 

Bundan 40 küsur yıl önce ve nüfusu 10 mil
yon olan o günlerin Türikiye-sinin mahdut ihti
yaçlarına ve dar dünya görüşüne göre hazır
lanan kuruluş yasasının, 1974'lerin 40 milyona 
yaklaşan Türkiye'sinin ıgelişen, genişleyen ihti
yaçları için yeterli sayılamayacağını takdir bu-
yuraıcağınıızı umarım. Nitekim, her yıl bakanlık 
IbütçeSinin .görüşülmesinde, sayın parti sözcüle

rinin, bu önemli konuyu, bu kürsüde dile getir
diklerine şahit olmaktayız. Buna rağmen, her 
nedense Hükümetler ve Ticaret Bakanları müte
akip yılda nazara alacaklarını vaadettikleri hal
de yeni kuruluş yasasını hiçıbir bakan arkada
şımız ıbu Meclisten çıkaramamıştır. Bu şeref in
şallah Sayın Adak arkadaşımıza nasibolur. 

Sayın milletvekilleri, parti sözcülerine tanı
nan 20 dakikalık yetersiz süre içerisinde, bütün 
sorunlar üzerinde grubumuzun görüşlerini açık
layabilmenin olanaksızlığı karşısında, bizce 
önem derecelerine göre ancak bir kısmını dile 
getirmeye çalışacağız ve alışılmamış bir sıra 
ile arz edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, uzun yıllar yetersiz 
bir kuruluş yasası, dar bir personel kadrosu, 
kısa bir dünya görüşü ile yöneltilen bakanlık, 
12 Marttan sonra bu bakanlığa getiıilen genç, 
idealist, çağdaş ekonomik görüşe sahip bir ba
kanın üstün gayretiyle kısa sürede ciddî bir sil
kiniş gösterebilmiş, günün dünya 'koşullarına 
uygun ekonomik gelişmelerin gerisinde değil, 
İlerisinde dinamik bir çalışma düzenine sokula-
bilmiştir. Bilimsel kurallar ve yöntemlerle ça
lışır hale getirilen bakanlıkta; yurt içi - yurt 
dışı piyasaları saati saatine taıkibetmeyı müm
kün kılan teleks tesisatı kurulmuş, yıllar yılı 
çeşitli dedikodulara ve suiistimal şikâyetlerine 
konu olan ithalât kotaları ve döviz tahsisleri 
işleri yeni kurulan kompütör merkezine bağlan
mak suretiyle makineleştirilmiş, sağlam, kriter
leri önceden bilinen âdil bir düzen hâkim kdın-
nııştur. Bunun yanı sıra bu yeni düzeni yürüte
cek yetenekli, dinamik ve dürüst bir kadronun 
oluşturulmuş bulunduğunu .da samimiyetle be
lirtmek isteriz. Bu değerli bakana ve kurduğu 
düzeni aksatmaksızın ve amacından saptırmak-
suzın yürütmekte çabalarını esirgemeyen selef
lerine ve bakanlığın her kademesindeki değerli 
yöneticilerine takdir ve teşekkürlerimizi bil
dirmeyi görev saymaktayız. 

Fiyat hareketleri, pahalılık ve piyasa kont
rolü : 

Sayın milletvekilleri; bu faaliyetlerin, bir ül
kenin ekonomik hayatında ve halkın büyük ya
şamındaki önemli rolü açıktır. Üretici - satıcı tüke
tici arasındaki ticarî ilişkiler iyi tanzim olunma
dıkça; hammadde fiyatları, mamullerin standar
dı, kalite kontrolları, ölçü ve ayarları, imalât 
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maliyetleri, kâr hadleri bilimsel ve âdil ölçüleır-
l«e tespit edilmedikçe; dağıtım kanalları tek bir 
aracı yerine bugünkü gibi çeşitli aracılardan 
arındırıilımadıkça; düzenli ve istikrarlı bir fiyat 
politikasından ve bu politikanın hâikim olduğu 
dürüst bir piyasadan, ucuzluktan «söz etmek ve 
hele buna halkımızı, hatta kendimizi imandır-
malk mümkün değildir. Fiyat (dalgalanmaları, 
daha açık bir deyimle paüıalılık; yukarda işaıret 
ettiğimiz her kademedeki işlemleri tanzim Ve 
(kontrol edecek bir kontrol mekanizması kurul
madıkça önlenemeyec ektir. Bu mekanizmanın 
bazı kısımları halen mevcuttur; ticaret ve sana
yi odaları, borsalar, makine ve ziraat odaları, 
ölçü - ayarlar ve Türk Standartları Enstitüsü 
gibi. Mevcut olmayanların ise, ufak bir gayret
le ve kısa zamanda kurulabileceği görüşünde
yiz. Örnekleri vardır. 

Bunlardan Türk Standartlar Enstitüsünün 
takdire değer çalışmalarına da değinmek is-
teri|z, 

Standardın ilk mazisi, Osmanlı İmparator
luğunun en parlak devirlerine kadar uzan
maktadır. Enstitünün kuruluşu ise 12 - 13 yıl 
gibi kısa bir geçmişe dayanır. Bu kadar kısa 
bir sürede teknik ve bilimsel çalışmaları sa
yesinde, dünya enstitüleri arasında mümtaz 
bir yer almıştır; ım'oclenn tesis ve cihazları, ye
tenekli eleımanian ile Türk üretim ve sanayii
nin hizmetindedir. 

İnşallah, koalisyon Hükümeti bu işi de ba
şarır. 

Bunun yamsıra, Ticaret Bakanlığımızın, 
ekonomik gelişmelere paralel olarak piyasayı 
düzenleme tedbirleri alma, gerekli müdaha-
leleli yapmayı sağlayacak esneklikte bir ka
nun tasarısı hazırlamakta olduğumu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Temennimiz bu 
kanun tasarısının süratle Meclise getirilmesi 
ve ^çıkarılmasıdır. 

Huıbulbat talban ve tavan fiyatları : 
'Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri 

Ofisinin 1970 - 1973 dönemindeki hububat po
litikası başarılı olamamıştır. Bilhassa buğday 
ve pirince verileni' fiyatlar hiçjbir zaman değe
rini bulamalmış; üretim maliyetlerinin altında 
kaldığı için Türk köylüsünü perişan, karabor
sacıları ve istifiçileri zenigin etmiştir. Ofis, yan

lış ve basiretsiz bir rekolte tahmini yüzünden 
1973'ün ilkbahar aylarında, fabrikatörlere, hcım 
de kredi ile 80 - 85 kuruştan sattığı buğdayı; 
Hazirandan! sonra yılın tavan fiyatı olan 115 
kuruştan, peşin bedelle alır hale düşmüştür. 
Umut ederiz ki, bu yanlış tutum 1974'de devam 
'etmiesin. 

•Hükümetin 1974 yılı hububat alım fiyatla
rım hazırlamakta olduğunu haber alıyoruz. 
Hükümet, Türk köylüsünün, dar gelirli ve fa
kir halkın anagıda maddesi olan buğday gibi 
pirincin de talban ve tavan fiyatlarını vakit 
geçirmeden ilân etmelidir. Ancak, fiyatları 
tespit ederken üreten, üretim fazlasını satan, 
satacak kadar üretemeyen çiftçiyi de1; evine 
günde 10 - 12 ekmek alan fakir - fukarayı da, 
dar gelirli halikımızı da düşünmelildir. Üreteni 
ızarar ve tüketeni perişan ettirmeyen dengeli 
Ibir fiyat vermelidir. 

Bu millî bankamız, adı ve kuruluş amacıylc 
'Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin hizmetinde, 
'kalkınmasına ve gelişmesine destek olmak gö
reviyle yükümlü kılınmıştır. Hal böyle iken 
göçmişte, partizan iktidarlar elinde zaman za
man amacımdan saptırılmış, köylünün ziraî 
kredilerinden büyük paylar tüccarın ve sana
yicinin çıkarma verilmiştir. Köylümüz, 500 lira 
kredi alabilmek için banka kapılarında sürü
nürken, milyonlarca liralık krediler tüccar ve 
sanayicilere ve devlet ricali dostlarına bol kese
den ihsan edilmiştir. 1970'de % 35'e kadar dü
şen ziraî krediler, çok şükür 12 Mart'tan sonra. 
tekrar yükselmeye başlamış, 19713'de % 80'e çık
mıştır. Koalisyon Hükümetinin 1974 Programın
da ise, % 83'lük bir hedef öngörülmüştür. Bu
nu, fakir ve çilekeş köylümüz hesabına şükran
la karşılıyoruz. Ancak, banka muamelelerinin 
kolaylaştırılmasını ve kredi miktarlarının da 
gülünç olmaktan çıkartılarak insaflı bir had
de yükseltilmesini rica ediyoruz. 

Bunun yanı sıra, geçmiş yıl alacaklarının tah
silinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün, har
man zamanına ertelenmesine dair kesin emirle
rine rağmen; banka avukatlarının vekâlet üc
reti alabilmek için icra vasıtasıyle traktör hap
setmek ve kap - kaıcak satma yoluna gitmelerinin, 
köylüyü bunaltmalarının önlenmesini de rica 
ediyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Ayrıca, gerek traktör, gerekse gübre vesai-

— 795 — 



M. Meolisi B : 84 24 . 5 . 1974 O : 2 

re gibi destek mallarının dağıtımında idare 
âmirlerinin çıkardığı zorlukların, görülen aksak
lıkların ve köylümüzün şikâyetlerinin bir an ön
ce giderilmesini de bekliyoruz. 

İthalât : 
Kalkınma ve sanayileşme çabasında bulu

nan ülkelerde ithalâtın önemi açıktır. Bakanlı
ğın, 1974 yılı için öngördüğü ithalât tutarı 
2 450 000 000 dolardır. Bu rakam 1973 yılma 
nazaran 850 milyon dolar faz'lasıyle % 50'nin 
üstünde bir artış demektir. Bu miktarın mal 
cinslerine göre dağıtımı aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir : 

1973 1974 
(Milyon i (Milyon 
dolar) dolar) 

Yatırım malları 580 8150 
Ara malları 920 1 400 
Tüketim 100 200 

(Görüldüğü gibi ağırlık, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının öngördüğü yatırımlarla ilgi
li mallara verilmiştir. Bu malların fiyatları, bü
tün dünyada her yıl, hattâ her ay artmakta
dır. Gerek bu sebeplerle, gerekse çeşitli neden
lerle bütçenin gecikmesi dolayısıyle öngörülen 
ithalâtın zamanında yapılabileceğinden endişe 
duymaktayız. Bunun yanında, altyapı malları
na bu yıl daha çok ihtiyaç duyulacağını sezen 
stokçuların şimdiden sunî darlıklar yaratma 
çabasına girdiklerini haber almaktayız. Döviz 
rezervlerimizin Merkez Bankasında âtıl halde 
bırakılacağına, bu malların bol miktarda hattâ 
gelecek seneler ihtiyacını da karşılayacak öl
çüde ithal tahsis edilmesinde ve yurt içinde bü
yük bir stok gücü yaratılmasında büyük ya
rarlar görmekteyiz. 

İhracat : 
Sayın milletvekilleri, hükümetlerin denk 

biiiçe görüşlerinde ve bunların oluşturulmasın
da ihracat en mühim bir yer işgal eder ve bü
yük açıkları kapar. Bakanlıkça, 1973 yılı için 
öngörülen program hedefinin 410 milyon dolar 
fa; asiyle % 30 oranında bir artış kaydederek 
realize edilmiş olmasını kıvanç verici buluyo
ruz ve bu başarıda emeği geçen bakanlık yöne
ticilerinin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. 
Dileğimiz odur ki, 1974 yılı program hedefleri l 

I tahminleri de aynı başarı ile sonuçlandırılmış 
olsun. Bunun için geçen yılda gerilemiş olan 
bazı ihraç, mallarımıza değer verilmesini de bek-
liyoı uz. Bunlardan : 

A) Yaş meyve ve söbze ve bilhassa son za
manlarda büyük gelişmeler kaydeden çiçek ih
racatına, 

B) Mandalina ihracatına, 
C) Sığır ve arpa ihracatına, 
D) Çimento, klinker, seramik ve cam ma-

j mulleri ihracatına gerekli önemi vermeli ve geç
miş yılın eksiğini telâfi etmelidir. Ayrıca bu 
mallardan ihraç listesine yeni giren ve fakat 
bilhassa Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bü
yük rağbet gören çimento, klinker, seramik ve 
canı mamullerinden azamî teşvik ve destek esir
gen memeli, bu yeni pazarlarda bazı komşula
rımız ve hele Yunanistan ile rekabette boy öl-

I çüşür hale getirilmeleri sağlanmalıdır. 

İhracatta teşvik tedbirleri : 
j Bugün, lehinde ve aleyhinde pek çok söz edi

len konuların başında teşvik tedbirleri gelmek
tedir. Devlet hazinesinden ihracatçı kesimine bu 
maksatla birtakım imkânlar sağlanmaktadır. 
Buna karşılık, devlet de verdiklerinin karşılı
ğını alabilmeyi sağlayacak tedbirleri ve uygula
mayı beraber getirmelidir. Ayrıca teşvik tedbir
leri, bugün içinde bulunduğu statik durumdan 
çıkarılarak, Türk ekonomisindeki gelişmelere 
uygun dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
Bunun için, ihracatın teşvikini amaçlayan bü
tün tedbirler yeniden gözden geçirilmeli, vergi 
iadesine giren ihraç malları çeşitleri ve vergi 
iadesi oranları günün gerçeklerine uygun bir 
düzeye çıkarılmalıdır. Aynı zamanda Merkez 
Bankasındaki vergi iadesi hesapları, ciddî bir 
denetime ve siki bir takibe tabi tutulmalı ve her 
türlü şüpheden arındırılmalıdır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve yabancı 
I sermaye ile ilişkilerimiz : 

Sayın milletvekilleri, bu Toplulukla aramız-
I daki anlaşma koşullarında yenilemeler ve iyileş

tirmeler yapılması, ülke tarım ve sanayiinin ge
leceği açısından hayatî bir önem kazanmıştır. 
Bu konular hakkında, bütçenin tümü üzerinde 
Grupumuz adına konuşan Sayın Selçuk Erver-
di arkadaşımız, C. H. P.'nin görüşlerini etraf-

1 lıca izah buyurdular. Bize tanınan zaman yeter-
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li olmadığı için, gerek sözü geçen Toplulukla 
ilişkilerimiz, gerekse yabancı sermaye hakkın
daki görüşlerimizi genişletmek mümkün olama
maktadır. Bu itibarla, Sayın Erverdi'nin görüş
lerine ve beyanlarına aynen katıldığımızı arz 
etmekle yetineceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuş
mamızı burada bağlıyor ve Bakanlıkla ilgili di
leklerimizi arza geçiyoruz. Ticaret Bakanlığı
mız : 

1. — 1974 yılı hububat politikası ve taban -
tavan fiyatları realist bir görüşle, ciddî bir he
sapla yapılmalı, geciktirilmeden ilân olunmalı
dır. 

Tahmin ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde 
ilan edilecek. Biz konuşmamızı daha da evvel 
hazırladığımız için, eğer bugün ilân ederlerse 
özür dileriz; yine de tebrik ederiz. 

2. — Ziraat Bankasının tarım kredisi mik
tarı, köylümüzün hakiki ihtiyacına göre yeniden 
tayin edilmeli, traktör ve gübre dağıtımı mua
meleleri kolaylaştırılmalı ve çabuklaştırılmalı-
dır. 

3. — Bugünün ihtiyaçlarını ve yaklaşan 21 
nci yüzyılın getireceği sorunları da nazara ala
rak hazırlanacak yeni kuruluş yasası tasarısı
nı Yüce Meclise getirmeli ve çıkartmalıdır. 

4. — İçeride - dışarıda çalıştırdığı, büyük 
emek,ve fedakârlıklarda yetiştirdiği değerli ele
manlarının özellikle özel sektöre, başka bakan
lıklara göç etmelerini önleyici maddî ve mane
vî olanakları esirgenmemeli, kendileri taltif edil
melidir. 

o. — Yeni pazar ülkelerinde dış örgütlenmeyi, 
halen mevcut olanlarda da güçlendirmeyi, hele 
denetimi etkin hale getirmelidir. 

Bir denetim sistemi kurulamamıştır ve bu 
denetimsizlikten dolayı da Hariciye Vekâleti
mizde gördüğümüz aksaklıklar, maalesef Tica
ret Bakanlığımızın fedakâr memurlarının gay
retine rağmen görülmektedir. Binaenaleyh, bir 
denetim sisteminin kurulması Bakanlık için şart 
görülmektedir. 

C>. — Üretim ve sanayi mamullerimizi tanıt
mak, bunlara pazarlar bulmak için iç ve dış fu
arlara katılmaya devam etmeli, ancak, turistik 
geziler hüviyetinden çıkarılmalı, daha verimli 
hale getirmelidir. 

7. — fhracatı teşvik tedbirleri, günün ko
şullarına uydurulmalıdır. 

8. — Üretim ve tüketim mallarında standart 
ve kalite kontrol işlerine önem verilmeli, Ba
kanlık bunun ciddî ve sürekli takipçisi olmalı
dır. 

9. — Piyasayı kontrol ve disiplin altına ala
cak organizasyon ve personel yasasını bu dö
nemde Meclislerden çıkartmalıdır. 

Sayın milletvekilleri... 
Sayın Başkanım, vaktim var mı? 
BAŞKAN — 2 - 3 dakikanız var efendim. 
C. H. P. GEUPU ADINA M. RAUF KAN-

DEMİR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
konuşmamın başında değinmek istediğim bir hu
susu da vaktin müsaadesi nispetinde dile geti
receğim. 

Sayın arkadaşlarım, biraz evvel konuşan 
(benim zaten talihsizliğim, çok değerli ve kuv
vetli bir hatipten sonra sıra bana gelmiştir, 
Hasan Tosyalı'dan sonra konuşmak bir cesaret 
işiydi, o da oldu.) Sayın Tosyalı arkadaşımız
dan evvel konuşan Adalet Partili çok değerli 
hizmetlerini yakinen bildiğim Halil Başol arka
daşıma evvelâ teşekkür etmek istiyorum. Yal
nız, kendilerinden bir hususu da öğrenmek isti
yorum. : Biliyorsunuz, ben bu devrenin millet
vekiliyim; bilmiyorum Halil Başol arkadavŞinıız 
1973 yılının Ticaret Bakanlığı Bütçesinin de söz
cüsü müydü? 

Kendisini dinlerken hakikaten çok mütehas
sis oldum. Sanki 1973 senesinin bütçesi konuşu
luyor, iktidarda bir başka parti varmış veya
hut da Sayın Halil Başol arkadaşımızın, Halk 
Partisinin sözcüsüymüş gibi bizim dertlerimizi 
dile getirmiş olmasını görüyorum. Halbuki, şi
kâyet ettiği konular, bizim 1973'de şikâyet etti
ğimiz konulardı. (O. II. P. sıralarından alkış
lar.) 

Biz Hükümeti 4 ay önce aldık. Binaenaleyh, 
bizim buradaki konuşmalarımız, Ticaret Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki konuşmalarımız Umumi
yetle temenniden öteye gitmemektedir. Çünkü, 
yeni gelmiş bir iktidar hiçbir şeyin mesuliyeti
ni taşımıyor, geleceğe yatırım yapıyor, gelece
ğin hesabını veriyor, önümüzdeki sene bu ikti
darın bütçesini burada enine boyuna eleştirebi
liriz. 
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Sayın Başol arkadaşım bu değerli fikirlerini 
keşke o günkü "iktidarlara söyleseydi.. Zanne
diyorum, ki, bir dönem önce de milletvekilliği 
yaptığına göre (1973'ü de bırakıyorum) 19169 
seçimlerinden bu yana Ticaret Bakanlığının 
'Bütçesi burada konuşulurken bu fikirlerini dile 
getirmiş olsaydı.. Ya sözcülük vermedikleri ve
yahut da kişisel söz almadığı için bu fikirlerini 
söyleyemedi. Meslekten gelen bir arkadaş oldu
ğu için hakikaten, meseleleri gayet iyi biliyor. 
Bizimle ters düştüğü hiçbir nokta göremiyorum. 
Hattâ bizim davamızı bizden daha iyi müdafaa 
ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞ1CAN — Teşekkür ederim Sayın Kan-
demir. 

'Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına 
iSayın Ata Bodur'undur. 

ıSayın Bıodur, buyurunuz efendim. 
1). P. GRUPU ADINA ATA BODUR (Or

du) — Sayın Başkan, sayın milletvekillteırİ; 
Ticaret Bakanlığının Bütçesini, Denlokratik 

Parti Grııpu adına tenkit etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Ticaret Bakanlığı, ekonomik hayatımızın 
normali bir şekilde işlemesini tanzim, idare ve 
kontrol edeaı bir Bakanlıktır. Elindeki imkân
lar ve mevzuat yetersizliğine rağmen bu Bakan
lığın, yapabileceği pek çok şeyler olduğuna 
inanmaktayız. Şüphesiz, bugün ekonomik faali
yetler ve genel konjonktür yönünden kalkın-
ımamızı ilgilendiren en önemli faktör hayat pa
halı:] iğidir. Hayat pahalılığı ile mücadele ise, 
hükümet p'olitikaisı içerisinde en fazla Ticaret 
Bakanlığını alâkadar eder. Bununla 'beraber, 
geride 'bıraktığımız üç dört yıl içinde Bakanlı
ğın, fonksiyonunu ifa ettiğini söylemek imkânı 
yoktur. 

Bugün de Bakanlık, ciddî Ye müessir tedbir
ler getirmekten, fiyatları önleyici kararlar al
nı aktan uzaktır. Almış olduğu birtakım karar
lar ise birer bilgisizlik, ölçüsüzlük örmeğidir. 
Bunlardan sadece bir tanesini aşağıda arz ede
ceğim1. 

Muhterem milletvekilleri, son yıllarda mey
dana gelen fiyat hareketlerinin! birtakım, bünye-
vî sebepleri olmakla beraber, gelip giden hükü

metlerin b'eicerisizliMerinin de bunda büyük ro
lü olduğunu ifade etmek isteriz. Fiyat artıcıla
rı memleketimizde 1970 yılından sonra hızlan
maya başlamıştın*. Toptan eşiya fiyatilarındaki 
yıllık artış 191711de % 23, 19'72'de % 15, imS'âe 
ise ,% 20'dir. 1,974'ün ilk ayında fiyat artışı da
na da hızlı bir teımpo ile seyretmektedir. 1974* 
ün ilk 3 ayında takriben, 1973 yılı ilk 3 ayının' 
iki misline yakın bir artış kaydetmiştir. Bu ar
tış % 10.5'dur. 

Fiyatların 197,3 ve 1974 yıllarında hızla art
masında, şüphesiz dünya konjonktürünün tesi
ri vardır. Ancak, Türkiye'deki fiyat artışlarını 
sadece dünya şartlarına bağlamak sön derece 
yanlıştır. Zira, Türkiye'deki fiyat artışlarında 
dünya şartlarından daha çok, arz ve talep ara
sındaki dengenin bozulması, temel maltlara, ya
pılan ölçüsüz ve hesapsız zamlar, spekülatif ga
yeli sıtok faaliyetleri ve' kontrolsüzlük gibi hu
suslar 'rol oynamıştır, hâlâ da oynamaktadır. 

1973 yılımda, fiyatların hızla artışını önle
mek için alınan ihracatın kısıtlanması, rekabet 
yaratılmak için teşebbüs edilen tanzim satışla
rı Ve çeşitli devlet kurulıışlarıyle, bazı temel 
malıların ithalâtının yapılması gilbi tedibirler 
hiçbir netice veranemiştir. Bu mevzuda bir mi
sal olmak üzere aşağıdaki hulsılsu arz ediyo
rum : Ticaret Bakanlığı 25 . |2 .. 1:974 tarih ve 
14810 sayılı bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ
de ; «otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, mi
nibüs gibi taşıma araçiarıyle, traktör,- biç'er -
döğer, hasat ve harman makineleri- gilbi tarım 
araçlarının tüketiciye intikalinde genel mahi
yette şikâyet konusu olan hususların giderilme
sini temiiaıen aşağıda yazılı olduğu şekillide iş
lem yapılması uygun görülmüştür» denilerek 
şu tedibirler ileri sün'ülmektedir : 

ı«l. LSöz konusu araçlar tüketiciye ancak 
doğrudan doğruya imalâtçı, kuruluş veya bir 
perakendeci tarafından satılabilir. 

2-. Söz konusu araçlar, ihtiyaç sahibi oldu
ğunu belgeleyenlere satılır. 

Bu sebeple : 
a) Tarım araçlarında, Tarım Bakanlığının 

veya bunların 'tevziatında yetkili kooperatif ter 
teşkilâtınca düzenlenen ve mahallin en büyük 
mülkiye amiri tarafından onaylanır. 
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b) Her türdü şartlarda ise, il ve ilçelerde 
on büyük mülkî âmirin başkanlığında., onun gö
revdendir eceği iki memur, mahallî ticaret ve 
'sanayi odasıyle, esnaf ve küçük sanatkârlar 
derneğinin temsilcisinden kurulan bir komite 
verir. 

3. jlîh'tiyae sahipleri, belgelere dayanarak 
aklıkları araçları en az iki yıl süre ile başka
larına devredennezler. Bu husus araçların tra
fik kaydına şerh edilir.» 

Telbliğde, daha üç madde olmakla beraber, 
esas maddeler Ibunlardır ve bu tebliğden sonra 
ıSayın Ticaret Bakanı, aracıların kaldırılaca
ğına ve traktör fiyatlarının % 30 kadar ucuz
layacağına dair bir beyanat vermiştir. 

Zaten 1 nci maddede, araçların tüketiciye 
idoğrudan doğruya imialâtçı kuruluş tarafından 
satılacağı açıkça ifade edilmiştir. Türkiye şart
larını bilmeden, aracının kimiler olduğu he
saplanmadan, fiyatların nasıl teessüs ettiği dü
şünülmeden çıkarılan bu tebliğ bugün havada 
kalmıştır. 

Satış mekanizması eskisi gibi işlemekte; 
tra'ktör fiyatlarınla % 12,5 zam yapılmıştır; ya
kında diğer vasıtalara da yapılacaktır. Bun
dan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu teb
liğde Devlet, otoritesinin sarsıldığı ve Sayın 
Ba'kanın itibarının zedelendiği kanaati içerisin-

Böyle kararlar ve bu şekilde tebliğler, fi
yatları artırmaktan, vatandaşa yeni külfetler 
yüklemekten ve bürokrasiyi işin içine sokup 
yeni suiistimallere yol açmaktan başka bir şey 
yapmaımaktadır. Kanaatimizce bunlar, olsa 
ıdls'a, koalisyon ortağı büyük partinin, «aracı, 
tefeci» tekerlemesinin, küçük ortak tarafın
dan ciddiye alınmasından öteye bir fayda sağ
lamamıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, son yıl
larda üzerinde çok durulan ve her iktidarın 
kendisıine övünme payı çıkardığı dış ticaret 
hacmi üzerinde de durmak isteriz. 

1971'den itibaren ihracatımızın arttığı, hem 
>de hızla arttığı, bir vakıadır. Bunun yanın
da, ithalâtın arttığı da bir vakıadır, hatta çok 
daha hızlı arttığı bir realitedir. Bunun netice
si olarak dış ticaret açığının da hızla arttığı 
görülmektedir. 

işte, üzerinde durulmayan, gerekli tedbir
ler alınmayan ve sotn derece önemli olan bir 
(husus, kanaatimizce budur. Bu durum, dış ti
caretimizin sağlam temellere dayanmadığını, 
Merkez Bankası stoklarının fazla bir manası 
olmadığını ve müessir tedbirlerin gerektiğini 
göstermektedir. Burada Ticaret Bakanlığına 
(büyük ibir vazife düşmektedir. Zira, dış ticaret 
dengesinin sağlam ve devamlı olabilmesi için 
daha fazla mal ihracına ihtiyaç vardır. Bu da ko
lay değildir. Bunu temin etmek için ihracat 
ve ithalât işleri bürokrasiye boğulmaktan kur
tarılmalıdır. Bu işlerle uğraşan vatandaşlara, 
şüphe etme esasına göre getirilmiş sıkıcı, bık
tırıcı, geciktirici (mevzuat değiştirilmelidir. 
Yeni ve modern, itimada dayanan, vatandaşa 
güvenen, hızlı ve verimli işletmeyi hedef alanı 
yeni bir sistem mutlaka getirimelidir. 

Fazla sayıda ve iyi yetişmiş, aynı zaımanda 
ıticarî zihniyeti haiz ticaret ataşeleri ile, özel 
teşdblbüs statüsünde büyük ihracat şirketleri
ne ihtiyaç vardır. Gerek ticaret ataşelerinin 
yetiştirilmesi, .gerekse ihracat şirketlerinin hız
la kurulması için gerekli tedbirler kısa zaman
da getirilmelidir. Aksi halde, dış ticaretimizin 
ibugürikü gidişi, gelecekte kalkınmamız için en 
önemli darboğazlardan birisi olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Ziraat Bankası, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Et T Balık Kurulmu 
(gibi teşekküllerin çalışmalarındaki büyük ek
siklik ve aksaklıklara sadece işaret edeceğiz. 
Bu teşekküllerle, ortak olduğu öz'el teşebbüs 
statüsündeki GİMA, Gübre Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi ve -benzeri teşebbüslerin çalış
maları üzerine ise ciddiyetle eğilmenin zaru
retini belirtmek isteriz. Bu teşekküllerin ida
re medlisi üyelikleri ve murakıplarının birta
kım mensupları arasında taksim edilmesi bir 
fayda sağlamamaktadır. Bunu da hatırlat
madan geçmeyeceğiz. 

Burada, zirai mahsulün fiyat tespiti üzerin
de Bakanlık, kendisine düşen vazifeyi köklü 
ve modern bir şekilde ele almalıdır. Bütün 
dünyada tatbik edildiği gibi, çiftçilerimizin 
gelirinde istikrarı sağlamak ve fiyat dalgalan
malarını önleyecek istihsali artırmak için, as
garî fiyat garantisi sisteminin getirilmesi şart
tır. Bu mevzuda gerekli araştırmalar yapılma-
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lı ve köylü ve çiftçimiz bugünkü sistemden kur
tarılmalıdır. 

Zamanımızda bütün dünyada, taban fiyatla
rı tespit edilirken maliyet besıabundan hareket 
edilmektedir. Türkiyemiz'de de bu modern yo
lla gitmek 'mecburiyetinde'yiiz. Aksi halde, 
buğday, şeker ithalâtı gibi, memleketimiz için 
olmaması gereken sıkıntılardan, kurtulmak 
mümkün olamaz. Taban fiyatları tespit edi
lirken, köylü ve çiftçilerimizin büyük ekseri -
yetini .teşkil eden ve istihsalini artırana imkânı 
iOİan, sınırlı, küçük çiftçinin durumu bilhassa 
•nazarı itibara alınmaılıldır. 

Konuşmamızı bitirirken, ziraî kredi sistemi
nin kifayetsizliğine ve aksaklıklarına çare bu
lunmasını temenni ederiz. Krediler, çiftçileri
mizi haşka kapılara müracaat ettirmeyecek öl
çüde, vade ve faiz bakımından modern bir sis
temle ödenmelidir. Kredi sisteminin yeni baş
tan ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. Bu 
maksatla, heım ziraî istihsali artırmak, hem de 
köylü ve çiftçilerimizin başka kapılara el açma
sını önlemek için yeni teşvik ve kontrol un
surlarını ihtiva eden modern bir ziraî kredi 
sistemi geti ril'inelidir. 

1974 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesinin .mil
letimize ve memleketimize ve Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu ollmiasmı temeınni eder, 
Yüce Meclisi DemıokratÜk Parti Grupu adına 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bo
ldur. 

Kişisel görüşlerini belirtmek üzere Sayın 
Kemal Şensoy, buyurun efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Savın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ticaret Bakanlığı 'Büteesi üzerindeki kişisel. 
'görüşlerj'nıi 'arz 'etmek üzere Yüksek huzurlanrıiz-
da bulunuyorum.. 

Değerli aıkadaşla.rını, konuşmanın başlangı
cında Cumıhuı'iyct Halk Partisinin sayın sözcüsü
nün bir beyanına temas etmek istiyorum. 

Değerli sözcü arkadaşımız, Ticaret •Bakanlığına 
dahil değeri! zevatı hakkında., «12 Mart öncesi 
ve 12 Mart sonrası personeli» diye bir tefrik yap
tı! a..'. 
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Tahmin ©diyorum, bu bir sttrçü lisandır. Şu 
anda buzurlarınızda bulunan ve Ticaret Bakan
lığını temsil eden yüksek kademedeki değerli ar
kadaşlarımız 12 Mart öncesinde de aynı vazifele
ri deruhte 'etmekte idiler. Taihmin ediyorum, 
hüsnüniyetle söylenmiş bir «sözdür; fakat ne de 
olsa böyle bir tefrik bizi rencide ettiği gibi, bu de
ğerli arkadaşlarımızı da rencide eder. 

Çok değerli arkadaşlarım, şahsım adına konuş
tuğum için; konuşmam, İçtüzük icabı, on dakika
lık süre ile tahdit edilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla, bu kısa zaman fasılası içerisinde, Ticaret 
Bakanlığının vazifesi cümlesinden anadut olan bir 
iki noktaya temas edebilmek imkânını ^bulacağımı 
ifade ötmek isterim. 

Çok değerli 'arkadaşlarım, Anayasamızın 52 
nci maddesinde aynen şöyle denmektedir: «Dev
let, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üre
timin toplumun yararına uygun olarak artırıl-
masını sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, 
tarım 'ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeği
ni değerlendirmek için gereken tedbirleri 'alır» 
Anayasamızın 52 nci maddesinde derpiş olunan, 
bu, «halkın gereği gibi beslenmeğini, tarımsal üre
timin toplumun yararına uygun olarak artırılma
sını sağlamak» görevinin kısmı azamîsini, daha 
doğrusu büyük ağırlığını Ticaret Bakanlığı ve 
ona bağlı kuruluşlar taşımaktadır; diğer taraf
tan, Tarım Bakanlığı ile olan koordine çalışmalar 
neticesinde bu gayeye vasıl olunmak istenir. 

Değerli arkadaşlarım, (muhtelif mevzular ara
sında, ben de, taban fiyatları konusunu seçmiş 
bulunuyorum. Bu hususta kısa maruzatım ola
caktır. 

26 . 1 . 1974 tarihinde Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanlığının kurulması üzerine, Ticaret 
Bakanlığının Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan, genel hükümlere tabi olan 
kooperatifler, tarım kredi ve tarım satış koopera
tifleri ile bunların üst kuruluşları, bu yenli ku
rulan Bakanlığa bağlanmıştır. Ancak, destekle
me alımları politikası konusunda yetkili bakan
lığın halen Ticaret 'Bakanlığı olduğu, Sajym Tica
ret Bakanı tarafından, Senatodaki Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresi esnasında ifade 
edilmiş olması muvacehesinde, bu konunun da 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde mütalâa edilmesi 
lâzımgelen bir konu olduğu kanaatlini taşıyorum. 
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Çcfe değerli arkadaşlarım, Anayasanın 52 nci 
maddesinde yazılı ibu vazifeyi kim. görecektir? 
Sözlerimin ıbaşmela ifade elliğim gibi, bu gaye
nin gerçekleştirilmelinde ağır 've büyük yük Ti
caret 'Bakanlığına düşni'ektedir. 

Değerli arkadaşlari'm, destekleme politikasının 
cjjjunı, devletin, 'muayyen ürünün piyasacına alı
cı c-laicJk girmesi ve o ürün fiyatının arzu edi
len seviyede teşekkülünü temin edecek sek'İde ak
ması 'tenkil eder; destekleme p'cl'tJkaaının talibi 
buldur. Devlet ibu eriklide, ürünün bir miktarını ve
ya tamamını satın alarak talep artışı yara'.ye-.k 
ve bu suretle fiyatların çiftçi lehinde aıemasıt!-
da mücesir rol oynayacaktır. 1984 yılından beri 
hükümetler bu politikayı takip çimektedir. Er/a.-
mn, takip 'c^ımeleri de, demlin ifade elliğim gibi, 
Anayasanın 52 nci nıaddeslnin gereğidir. 

Tarımsal ürünlere devlet müdahale etmezce 
acsLa ne olui'f 

Çok 'değerli aı'kadaşlarım, bilhassa bu ürünle
rin bilr 'kısmı fevkalâde spekülatif üıünleedir. Ka
zanç (hırsı içerisinde, daha doğrusu, gayrlmcşru 
kazanç hırsı içcıislnetet kıvranan 'llrçck şahıslar 
günlük piyasa dalgala mm alarmdan L. 'tifa.do etmek 
suretiyle, üreticinin elinde bulunan ve üreticinin 
alınterinin karşılığını tenkil eden bu mahsulü çok 
ucuz fiyata alacaktır. Devletin bu şekilde müda
halesi olmasa, üretici belki de maliyet fiyatı
nın çok altımda bir fiyatla bu mahsulü satmak 
mecburiyetimde kal a çaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, bir de bu des
tekleme alımlarında, kanaatime güre, bir ncik-
san anlayış var : Destekleme akımlarını düzen
leyen karamame'lerde asgarî fiyat ilân edil
mektedir. Meselâ fımbik, üzüm, incir, asgarî şu 
fiyattan acınacaktır ve zannediliyor ki, müs
tahsil bundan fevkalâde im emmin olacaktır. 
Halbuki müsalhsil, fiyatın asgarî seviyesini bil
meyi istemekte; fakat arzu ettiği, hayal et
tiği fiyat istikametine bu fiyatın çekilmesi gö
revini de Devletten •boklemeik'tcdir. Sadece as-' 
garî fiyat tespit etmeikle üreticiyi memnun et
tiğimizi 'kalbul etmenin imkânı youktur. üreti-
ciniim kafasında, daha doğrusu kendi alınteri
nin hangi seviyede değerlendirilmiş olacağı 
yolunda bir kanaat vardır. İşte, destekleme 
alımları yoluyle bu kanaatin gösterdiği nok
taya fiyatları çekine vazifesi Hükümete düş
mektedir. 

24 . '5 . 1974 0 : 2 

Değerli arkadaşlarım, 1973 - 1974 yılı ma
liyetlerine ve gelirlerine tesir icra edecek sülb-
vanUİyonlarla yürütülecek destekleme politikası 
çiftçinin yüzünü güldürmeye yetmeyecektir. 
Burnun yanışım, üretimin artırıl'maisında mües
sir rol oynayan gübre fiyatları da önümüzde 
!bir problem olarak duran aktadır. Gübre mev
zuunda Ziraî Donatımın Hazineye ne kadar 
borçlu olduğunu biliyoruz; meselenin, Hükü
met için mühim bir pnolblem teşkil ettiğini de 
ıbiliyoruz. Bu kürsüye çı'kara'k, «Gübre fiyat
larını yarıya indirin, veyahut olduğu yerde 
tutun» gibi, esasen bir Devlet anlayışı ile ka
bili telif olmayacak beyanlarda bulunmaktan 
teva.kki eyleriz. Bununla şuna demek istiyo
rum, gübre, bir problemdir, bir meseledir. 
Dünyada fiyatları artmıştır. Acaba, ıbu fiyat
lara uygun olarak veyalhut da Türkiye'de 
gittikçe artan hayat seviyesi netice İsinde gübre 
fiyatlarında görülen yüksekliğe ayak uydura
rak:, bu yüksek fiyat üzerinden mnüıtah'sile bu
nu aktarırsalk me olur! Yine, bu yolda da bir 
sübvansiyona gidersek ne olur! 

Taihmin ediyorum, Hükümet bumun mâna
sını anlamakta müşkülât çekmez. İfade etmek 
isteeliğim ciihet, tarım ürünleriı.ln maliyetine 
nıüefösir unsurlarda Hükümetin dikkatli dav
ranması gerektiğidir. Bu dikkat ve itinanın 
da Hükümetçe gösterileceğine olan itimadımızı 
tek ra rlam ak ist eriz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Şenısoy. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli 
aı'kadaşlarıım, bu vesile ile, üç milyona yakın 
vatandaşın kaderiyle ilgili olan fındık mev
zuunda birkaç söz söylemek İsterim. 

Değer1!! arkadaşlarım, fındık konusunda 
bu sene Hükümetini ne fiyat koyacağını şu anı
da blllmiyoruz. Yalnız, ziraat odaları ile yapı
lan temaslarımuzda, mahallî ziraat odalarından 
aldığımız raporlarda, bu sene fındığın maliyet 
fiyatının 12,85 lira olduğu ifade edilmektedir. 
Bu maliyet konuşa c:'iİdî mânada tetkike 
değer bir konuelur. Birtakım müesseselere 
göre Lirtaikum farklılıklar arz etmektedir. Ge-
çen sene, 1973 yılı 'kabuldü fındık üretim ma
liyeti 825 kuruş olarak hesaplanmış İGM'ain 
yapmış olduğu bu hesap da, Ticaret Bakanlı
ğınca kabul edilmiştir. 1973 de 825 kuruş olan 
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maliyet fiyatımın bu yıl hangi seviyeye ula-
eağını şu anda tahmin etmek mümikün olma
makla 'beraber, fındık idra'k ımevsimi olan 
Ağustos ayına Ikadar % 50 nispetinde bir haya/t 
artışını nazarı itibara alacak olursak;, Ibu 12.85 
rakamına, bir ölçüde ittijba etmek zarureti 
kendiliğinden doğmaktadır ve maliyeti 13 lira 
olan fınldığıın herhalde bu sene satış fiyatının 
20 lira olmasını beklemek, Karadeniz halkının 
hakkıdır. 

'Değerli arkadaşlarımı, bunu aStronomlik bir 
rakam olarak mütalâa edemeyiz, Çünkü, 
1971 - 1972 - 1973 stoklan taımamiyle eritil-
'mişltir. Dünya istihsalinin % 80'inj Türk fın-
dığı karşılamaktadır. Fındıkta adeta bir mo
nopol vardır. Bütün mesele, bu fındığı stok 
edebilecek ımalî imkâna, kavuşmak meseles*Jir. 
Bu da (ibiir ay, iki ay içinde toplanan tüm 
ıma'hsüi Avrupa'ya intikal etmeyeceğine <göre) 
tedrican alınması lâzım gelem bir teıdibir oldu
ğuna göre, Hükümetin bu gayreti göstermek 
surelbiyle, Avrupa'ya fiyat empoze etmesinin 
imkân dahili okluğuna inanıyoruz. Hiç ol-
ımaızsa, Avrupa'da fiyabları bu noktaya çek
mek imkânı olmasa bile, Hükümet, buna yakın 
istikâmetlere, 17 . 18 lirayı çekmek imkânını 
elde ederse, aradaki farkı da sübvansiyon 
yolu ile karşılar ve bu suretle Karadeniz hal
ikının yüzü güknüş olur. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayanız Sayın 
'Şensoy, sünenizi •aştınız. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Ook de
reli aıkadar/arım, sözlerJmıi tamamlıyorum. 

Bu arada, buğday konusuna 'da temas 'öt
mek isterim. Değerli arkadaşlarım, bilmiyorum 
hepinize, Karadeniz millötveklillerinin tahmin 
ediyorıuim hepsine buğday konusunda' birtakım 
şikâyet telgrafları gelmektedir. Mahalline gi
dip, işin .asılıım ne okluğunu öğrenmek imkâ
nını henüz bulamadık. Ancak A. P. Grupundan 
üç arkadaşımız, (meseleyi mahallinde te 'kik et
mek üzere Karadeniz-e giltmitşlerdir. Şunu ifade 
obmek istiyorum : Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Fiskdbirliğe yojeri kadar buğlay vermiyor 
veya verme imkândın haiz değil; veyahut vıeri-
yor da, malhallindie bu mesele iyi organize edil
miyor. Buğday sıkıntısı, fınıdık bölgesinde som 
haddini bulmuş ve ciddi bir problem haline gel

miştir. Toprak Mahsûlleri Ofisinin, Fiskobirlik-
te, 12 milyon lira civarında bir alacağı vardır; 
kredili olarak verilen 3 000 ton buğdayı 2 mil
yon lira tutmaktadır. Protokole bağlı eski borç 
ve faizler de borcun diğer bir kısmını teşkil et
mektedir. Bu borç 10 yıllık bir devrede ödene
cektir; bu hususta tanzim olunan prote)kol yü
rürlüktedir, yılllık taksitlerin ödemmıesinde şim
diye kadar bir aksaklık olmamıştır. Bu hususta 
Sayın Ticaret Bakanının gerekli alâkayı göste
receğinden emin bulunuyoruz. 

Bu, vesile ile, Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 
Ticaret Bakanlığına, Ticaret Bakanlığını teşkil 
eden mümtaz arkadaşlarımıza, Türk milletine 
Ihayrrlı, uğurlu olmasını Henıenn.} eder, hepinize' 
derini saygılar sunarım. (AP sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 

Efendim, şimdi söz, Bakanlığı adına, Ticaret 
Bakımı .Sayın Fehim Adak'mdır; buyurun Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI FfEHlM ADAK (Mar
din) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin) (Milllet Meclisin
de gö nüşülmeye başlanması vesilesiyle, dünya' 
da ve Türkiye'deki ekonomik ve konjonktüre! 
gelişmelere kısaca değinmıek istiyorum. 

111973 yılı ve içinde bulunduğumun 1974 yılı
mın ilk aylan, uluslararası ekonomik, gelişmeler 
yönünden ömelmli iollaylarım oıltaya çıktığı ve te
sirlerini uzun yıllar muhafaza edeceği bir dönem 
olarax nitelendirilmektedir. 

BTjind'iği gilbi, 1971 yıllında ortaya çıkan pa
ra kilizi ve bunu takiben Amerikan dolarının çe
şitli tarihlerde devalüasyona uğraması olayı bü-
tüst ülkelerde parasal ahenigi bozmuş ve spekü
latif sermaye akımları, uluslararası ticaret ve 
ödemeler sahasında büyük kargaşalıkların mıey-
daııa ıgelmesine sebep teşkil etmiştir. 

Devanı edegebn parasaıl kargaşalık ve gü
vensizlikler, ülke ekonomilerinde mevcut karşı
lıklı dengeyi de etkilemiş ve netice olarak talep 
baskısı ve lenflasyoıı hemen hemen bütün' ülke-
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lenin ortak bir özelliği haline gelmiş buılunmak-
tadır. 

Gelişmiş sanayi ülkelerinde olduğu kadar, 
geri kalmış ülkelerde de tüketim 'eğilimi hızlı 
bir artış .göstermekte .ve. bu gelişime karşısında 
b::r taraftan tabiî kaynaklar, diğer taraftan da 
ziraî Ürünler istihsali yetersiz kalmaktadır. 

Bu si'lbcp'lie, arz - talep kaidesinin kaçınılmaz 
neticeleri ortaya çıkmakta, hammadde vi3 tarım 
ürünleri fiyatları yükselmektedir. 1973 yılında 
ve 1974'ün geçtiğimiz ayllan» içinde bu yükseliş, 
görülmemiş bir hız kazanmış, hemen hemen bü
tün hammadde ve başta hububat olmak üzere ta
rım ürünleri-fiyatları çok büyük düzeylere fır
lamıştır. İBu olay, dünyanın her yerinde enflas-
yonist akımları güçlendirmekte, her şeyin fiya
tını hızla artırmaktadır. 

iDiğer tarafiban, son Orta - Doğıu Savaşı ve 
bu savaş sonucu petrol üreten ülkeler tarafın
dan tatbikata konulmuş bulunan' çeşitli kısıt
layıcı tedbirler ve özelliMıe petrole yapılan >% 
400 dolayındaki zamlar hemen hemen bütün ül
kelerin ekonomisini olumsuz yönde etkileyerek 
fiyat artışlarının kamçılanmasına sebep olmuş
tur. 

Böylece hükümetler, bütün geçen yıl boyu 
ve içinde bulunduğumuz aylarda enflasyon ve 
yetersiz reel büyüme karşısında aldıkları kısıt
layıcı tedbirleri, giderek arttırmak zorunda kal
mışlardır. Kiraların, maaş ve ücretlerin, çeşitli 
malların fiyatlarınım dondurulması, Parasal en
gellemeler ve geniş yetkilerle mücehheız fiyat 
kontrol komitelerinin kurulması, alman tedbir
ler arasında zikredilebilir. 

Ancak, meydana gelen fiyat artışları ile mü
cadelede, gelişmiş veya gelişme yolundaki ülke
lerin hiç birisi devamlı bir başarı sağlayamamış
tır. 

Netiee olarak, 1973 yılı adeta milletlerarası 
sarî enflasyon yılı olmuştur. Ülkeler, ithalat -
ihracat işlemleri ile bu hastalığı geniş şekilde 
birbirlerine nakletmektedirler. 

Şimdi sizlere bir önceki yıl rakamları ile mu
kayeseli olarak çeşitli ülkelerde tespit olunan 
fiyat artışları ile ilgili rakamları vereceğim. 

Tüketici fiyatları, yani perakende 
fiyat artışları. (% olarak) 

Ülkeler 1972 1973 

mallar 

ABD 
İngiltere 
Federal Almanya 
Japonya 
İtalya 
Kanada 
İspanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Türkiye (İstanbul) 

o o 0,0 

5,8 
4,5 
5,7 
4,8 
8,3 

16,9 
3,8 

11,0 

9,2 
1*2,0 
8,0 

19,1 
12,5 
10,0 
12,8 (Ekim,) 
•21,9 
30,13 
10,9 

Tüketici fiyatları, yani, perakende mallar fi
yatları ABD'de 1972 yılında % 3,3 oranında art
mışken, 1973 yılında % 9,2; İngiltere'de yine 
1972 yılında % 7,1 oranında artmışken, 1978' 
de % 12; Japonya'da aynı yıllar itibariyle % 4,5 
ve % 19,1; İtalya'da % 5,7 ve % 12,5; Kanada' 
da % 4,8 ve % 10 oranında artmıştır. 

Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerde 1973 
yılında kaydedilen artışlar ise; İspanya'da 
% 12,8 (on aylık); Portekiz'de % 20,1; Yugos
lavya'da % 21,9 ve Yunanistan'da ise % 30,6 
oranında olmuştur. Bir karşılaştırma yapmak 
üzere, geçen yıl IstanibuFda tüketici fiyatları
nın % 19,9 oranında artmış olduğunu belirtmek 
isterim. 

1974 yılı Ocak - Mart döneminde çeşitli ül
kelerin tüketici fiyatları endeksini gözden geçir
diğimizde, içinde bulunduğumuz yılm da bütün 
dünya ülkeleri için bir enflasyon yılı olacağını 
söylemek bir kehanet olmayacaktır. Zira, bir 
önceki yılm Mart ayı sonu rakamları ile 1974 
yılının Mart ayı sonu tüketici fiyatları endeksi 
mukayese edildiğinde, ABD'de artış oranının 
% 10,2'ye, Belçika'da % 9,5'a, İsviçre'de % 9,6' 
ya, Kanada'da % 9,3'e, Avusturya'da % 8,2'ye, 
Japonya'da % 21;6'ya ve Yugoslavya'da % 17,5'a 
ulaştığı görülmektedir. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, 1973 
yılında fiyat artışları ve enflasyonist baskı, di
ğer ülkelere paralel.olarak yurdumuzda da he
men hemen aynı nedenlerle etkisini sürdürmüş
tü!'. 
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Geçen yıl sonunda, toptan eşya fiyatları genel 
endeksi 1972 yılı sonuna nazaran % 29,2 oranın
da yükselmiş bulunmaktadır. Bu artış, özellik
le gıda maddeleri, hayvan mahsulleri ve hay
van yemleri, sanayi hammaddeleri ve yarı ma
mulleri fiyatlarındaki yükselmelerden ileri gel
miştir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksinde kay
dedilen bu hızlı yükselmede, maliyetlerle birlik
te toplam talelbin istenilen ölçüde yavaşlatıla-
maması ve bazı maddelerde karşılaşılan arz ye
tersizliği başlıca etken olmuştur. Maliyetleri ar
tıran unsurlardan en önemlisi, 1973 yılında rea-
lize edilen 31,5 milyar Türk lirası civarındaki 
ithalat hacmimiz nedeni ile yurt dışından getir
tilen malların fiyatlarındaki artışlar olmuştur, 
yani yabancı ülkelerdeki enflasyonun yurdumu
za taşınmasıdır. 

İçinde bulunduğumuz yılda da artışlar de
vam etmektedir. 1974 yılı ilk üç ayı sonunda 
toptan eşya fiyatları endeksi % 10,5 oranında 
artmıştır. Ankara ve İstanbul geçinme indeks
leri ise Nisan ayı sonu itibarı ile, sırasıyle % 2,9 
ve % 8 oranında yükseliş kaydetmiştir. Nisan 
ayı başında temel maddelere yapılan ekonomik 
açıdan zorunlu ve geçen hükümet tarafından ge
ciktirilmiş zamların, fiyat endeksini etkileyece
ği tabiîdir. 

Ancak, bu artışların, vatandaşın geçim sevi
yesini düşürmemesi için gerekli tedbirleri de 
Hükümet olarak almakta olduğumuzu belirtmek 
isterim. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, 1'973 yılı 
için söylenebilecek olumlu gelişmelerin başın
da, şüphesiz, dış ticaretimizdeki büyük sıçrama 
gelmektedir. 

1973 yılında ihracat ve ithalâtımız 1S7I2'de
kinden hızlı bir artış kaydederek, program he
deflerini belirli ölçüde aşmıştır. İhracatımız 
% 49 oranında bir artış göstererek 1 3/17 000 000 
dolara ulaşmıştır. Aynı yıl içinde yapılan it
halât ise, 1972ye nazaran % 3'4 oranında bir 
artışla 2 0-9,9 000 000 dolar olmuştur. 

İlllıatlâttaki artışın mutlak olarak ihracatta
ki artıştan fazla olması nedeni ile dış ticaret 
açığı 1972'ye göre 103 milyon dolar büyüye
rek, 781 milyon dolara yükselmiştir. Bununla 
beraber, ihracatın ithalâttan daha hızlı artması 
sonucu, ihracatın ithalâtı karşılama oranı % 5ı3,18' 

dan % 62,8'e çıkmıştır. Dış ticaret açığının, 
dış ticaret hacmi içerisindeki payı da % 28'den 
% 23'c düşmüştür. 

1973 yılında ihracatımızın memnuniyet veri
ci özelliklerinden birisi de, sanayi malları ihra
catının çok büyük bir artış göstermesidir. Bu 
gelişmeyi, sanayileşme çabalarımızın olumlu bir 
göstergesi olarak kabul etmekteyiz. Sanayi 
ürünleri ihracatımız 1973 yılında, bir önceki yı
la nazaran, değer olarak % 83 oranında ve 201 
milyon dolar civarında bir artış göstererek 443 
milyon dolara ulaşmıştır. Böylece, toplam, ihra
catımız içindeki sanayi mallarının payı % 34'e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

İhracatımızın % 7'2'si, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı üyelerine yapılmaktadır. Bu 
ülkelere yapılan ihracat 197Ö yılında 949 mil
yon dolar olmuştur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye 9 ülke
ye yapılan ihracatımızda büyük gelişme olmak
tadır. Bu ülkelere yapılan ihracatımız 611,5 mil
yon dolara ulaşmıştır. Bir önceki yıla nazaran 
artış oranı % 50 civarındadır. 

Muhterem milletvekilleri, döviz rezervleri
mizin memnunluk verici durumu nedeniyle, itha
lâtımız giderek gelişmektedir. Gröçn yıl sonun
da ithalâtımız, 2 099 000 000 dolar olarak ger
çekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı 
% 34,8'tür. 

İthalâtımızın, döviz imkânlarımız ölçüsünde 
libere edilmesi ve böylece dış ticaretimizin da
ha ser"best bir şekilde işlemesi, üzerinde dur
duğumuz hususlardan birisidir. 1972 yılında 
program ithalâtında % 58 payı olan liberasyon it
halâtı, 1973 sonunda % 67'ye yükselmiştir. 

Yatırım malları ithalâtımız 1 milyar doları 
aşarken, toplam ithalât içindeki payı % 48 ol
muştur. Ülke sanayiinin ihtiyacı olan hammad
deler ithalâtı da 1 005 000 000 dolar olmuş
tur. Hammadde ithalâtının da payı % 48'dir. 

Değerli arkadaşlarım, ihracatımız 1974 yılın
da da olumlu gelişmesini sürdürmektedir. Alı
nan son rakamlara göre, 1974 yılı Nisan ayı so
nunda ihracatımız €55 milyon dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. -Birkaç yıl öncesinin, meselâ 
1971 yılının yıllık ihracat rakamına, 1974 yılı
nın ilk dört ayında erişilmesi, ihraç potansi
yelimizi göstermesi bakımından önemli bir hu
sustur. 
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Bu yıl ilk dört ay içinde yapılan ihracat, 
geçen yıl aynı dönemde yapılan ihracattan % 54 
civarında bir fazlalık göstermektedir. 1973 yılı
nın ilk dört ayındaki artış oranı ise ancak % 33 
idi. Bizleri asıl sevindiren ve güven veren husus 
ise, sanayi mamulleri ihracatındaki artışın yük
sek"" düzeyde devam etmekte oluşudur. Meselâ, 
ilk üç ay içinde sanayi mamulleri ihracatında
ki artış, % 8*1'i aşmış bulunmaktadır. 

İhracatımızın geliştirilmesi ve döviz gelir
lerimizin artırılması için gerekli bütün tedbir
ler alınmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, 
olumlu ve geliştirici etkisi olan teşvik tedbirle
rinin uygulanmasına devam, edilecektir. 

Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve pet
rol meselesinin ortaya çıkardığı gerçekler, Tür
kiye'nin dış iktisadî münasebetler politikasının 
ve dış ödemeler dengesine ilişkin kararların cid
dî ve köklü bir şekilde gözden geçirilmesini ge
rektirmektedir. 

Bu sebeple, ihracatımızın değişik pazarlara 
yöneltilmesini sağlamak için, başta komşu ülke
ler olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya ül
keleri ile ticarî ve iktisadî ilişkilerin geliştiril
mesinin, ülkemiz çıkarları yönünden olumlu ne
ticeler vereceği görüşündeyiz. 

İthalâtımızın da, ülke ihtiyaçlarını zamanın
da ve yeterince karşılayıcı şekilde yürütüldü
ğünü belirtmek isterim. İthalât programlarının 
hazırlanmasında yerli üretimin korunmasına 
özel bir dikkat sarfedilmekte; fakat ekonomi
nin ve sanayinin gerek duyduğu yatırım ve ham
maddelerin tamamen karşılanması gözönünde 
bulundurulmaktadır. 

Dış ticaret açığının gittikçe artması, bir endi
şe olarak müteaddit defalar belirtilmiştir. Dış 
ticaret açığını, ithalâtı kısmak suretiyle der
hal kapatmak mümkün görülmekte ise de; böy
le bir yola gitmek, yatırım hamlemizi yavaş
latıcı ve durdurucu olacağı için mümkün de
ğildir. Bu nedenle, döviz rezervlerimiz kuvvetli 
olduğu ölçüde, ithalâtın artmasında bir zarar de
ğil, bilâkis büyük yararlar bulunmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken husus, 1973 yılında 
açığın, dış ticaret hacmine olan oranının azal
mış olmasıdır. Biraz önce de belirttiğim gibi, 
açığm oranı 1972 yılında % 28 iken, bu oran 
1973 yılında % 23'e düşmüş bulunmaktadır. 

Halkımızın zarurî ihtiyaç maddelerinde fi
yat istikrarının sağlanması, korunması ve mal 
bulamama tehlikesine karşı iç piyasalarımıza 
düzgün bir şekilde mal arzının devam ettirile
bilmesi için, bir stok rejiminin gerçekleştiril
mesi ve bu amaçla da, depolama imkânlarının 
önceden hazırlanması gereğine inanmaktayız. 

-Bununla ilgili olarak, fiyat hareketlerinin çok 
yakından izlenmekte olduğunu ve dargelirli va
tandaşlarımızı ferahlatıcı tedbirler üzerinde has
sasiyetle çalışmakta olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Taban fiyatları ve destekleme alımları poli
tikası, bu açıdan ve ülkenin genel fiyat seviye
si bozulmadan, üreticinin emeğinin karşılığını 
alması gözönünde tutularak tespit edilmekte
dir. 

Ayrıca, üretim maliyetini düşürücü tedbirler 
de süratle alınacaktır. Üretim maliyetini artı
rıcı bir faktör olan yatırım ve işletme kredileri 
faizleri yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Bu 
oranların düşürülmesi için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, içpiyaJsanm •düzenlenmesi vıe 
•geliştirilmesi için üretici ve tüketicinin korun
ması, istikrarlı bir fiyat sistemini kuralbikneık 
Igayelsiyle arz ve talep dengesinin sağlanması, ti-
carelt konusu malların üretiminden iç ve dış piya
salarda pazarlanimaısıina kadanki akışının ahenk
li bir şekilde koordinasyonun temini, tüketicinin 
eğitilmesi, aydınlatıılimaısı ve örgütlenmesi, bun
lara ilişldn teşvik teidib'irlerinin geliştirilmesi 
nıakîsaitlarryla, Bakanlığımız bünyeisinde «Tica
retin planlanması ve Koordinasyonu» birimi 
kurulmuştur. 

IMemlekej'jte âdil olmayan servet dağılımı 
varsa, aşırı kazanç varsa, millet fertlerinin şah
sî menfaatlerini umuimî menfaatin üstünde ter
cih eden Ibir kitle 'dıoğuıyor ve 'büyüyiors.a, bunun 
selbelbi elbette ahlâkî sükuttur. Kanaatimizce, bu 
tcidjbirlerin ahlâkî tedlbirlierle berabıer yürütül-
meisi zarurîdir. Biz Ibu balkımdan, ahlâk ve ma
neviyata hüküımidt olarak da değer veren bir ku
ruluş içindeyiz,, 

Bakanlığımızın 1974 yılı 'bütçesinin Millet 
Meclilsliinde giöıiüşülımeısi sırasında vermiş bulun
duğum izalhaitı dinlemiş olmanızdan dolayı hepi
nize teşekkür ederim. 
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Şimdi, partiler adına konuşanı muhterem, hatip 
kardeşlerimizin bazı suallerini cevaplandırmak 
isterimi : 

ıMİSİP ve GITP adına konuşan kardeşlerimizin 
olumlu telkin ve 'tıemennilerinlden dolayı kendi-
lerinie teşekkür ederiz, O yönde gösterdikleri 
telkin ve teımıemmiler, çalışmalarımızda olumlu 
mıeıti'eekır doğuracak, bize yardımcı olacaktır. 

AP Sözcüsü sayın Halil Başol kardeşimizin, 
yağ fiyatlariyle ilgili hususlardaki iddiası, Fiyat 
Kontrol Komitesinin çalışmaları içindeki bir me
seledir ve Maliye Viekâletiınee cevaplanması ge
reken bir husustur. 

Gcriek AP .Sözcüsü, gerek DP Sözcüsü kar
idesimiz bir tamimden bahsederek, Bakanılığmıı-
;zın yaıpjtığı, motorlu taşıtlarla, ilgili tamim eleş
tirdiler. 

ITamimizin birkaç gayesi vardır. Gayelerin
den birisi; motorlu vasıtaların, traktör ve biçer 
döver g'lbi vasıtaların tüketiciye bir tek pera
kendeci kârı ile intikalini sağlamaktır. 

iMıevcüt sitatiü, muhtelif distribütörü teşkilâ-1 
tını ihtiva etmektedir. Her kademedeki kârların; 
yekûnunun, bütün kârların yekûnunun, bir pe-j 
rafklendeci kârını geçmıonıesi hedef alınmak isten
di. Malumunuz, !bu imalâtın fiyatları Sanayi Ba-' 
kaniığımca tespit edilmektedir. Bu tamimiz, Sa
nayi Bakanlığının bu çalışmalarına ışık tutmak- • 
ta ve muhtemel fiyat artışı talepleri zamanında, 
!bu kârların sadece bir kademe, 'bir perakende-; 
ci kârı olacağı esas alınarak, çıkış fiyatının tes
pitine ıgidikniş bulunulmakltadır. Bu tamimden, 
dolayı traktörierdeki fiyat tespitinde meydana 
gelen artış, bu sebepten dolayı küçük olmuştur. 
Şayet, bu kâr kademeleri bir perakendeci kârın
dan fazla, iki üç kademe olsa idi, takdir buyu
rurlar ki, .bu traktörün nihaî çakış fiyatının da
ha yüksek olması gerekirdi. 

lYine, bu tamimden dolayı, otomobil, kamyon 
(vesaire imalâtçıları fiyat artış talebinde bulun-
muşılardır. Bunun sebebi de, bu tamim olmuştur. 
Şayet fiyat artış taleplerinde 'bulunmuş olsalar 
da, daılıa evvel fiyatları tespit edilirken kabul 
edilen birçok dağıtım kademelerindeki kârların 
toplamı olan ,bu (biüyük kâr yerine, sadece pera
kendeci kârı kabul edileceği için eski fiyatları
nı aşamayaıc'aiktı. DolayiBİyle, bütün maddelere 
yapılan zamla.ra rağmen birçok imalâtçılar bir 

zam, talebimde bulunmamışlardır. ve bumu sağla
yan, bu tamim olmuştur. 

Yine bu tamimin sağladığı faydalardan bir 
tanesi şudur : Bizim sağlamak istediğimiz ba
zı mallar, ihtiyaçtan aızidır; bu ihtiyaçtan aız 
olan malların dağıtımında sıraya riayet edilme-
ımekte idi. Bu sıra sağlanmıştır. Muhtelif kişi
lerin, mulhtelif şekilde sırayı bozma duruimları-
nı, bu ihtiyaç 'belgesini ibraz edip sıra almak 
suretiyle vazedilmiş olan bu sistem önlemiştir. 
Mümkün mertebe ve adilane bir sıra sistemi ge
tirmiştir. Elbette ki, talebin karşılanacağı kadar 
arz olduğu takdirde buna lüzum kalmayacak
tır. 

Önlemen bir diğer, huSuıs da şudur : Distribü
tör şebekesi bellidir, malumdur ve bilinen, bir 
şeydir. Ancak, bu distribütör şebekesinin en 
ucundan sonra, bilinilmeyen distribütörler teşek
kül, ediyordu. Distribütör şebekesinin son halka
sı, arada başka birine bu malı aktarmakta, bu 

(Jbaşka biri de vatandaşa aktarmakta idi. Bu baş-
ika biri, bir veya bir kaç kademe olabilirdi. Bü-

. jzirijL bu ihtiyaç belgeisi ile talep ve sıra şekli 
ojuiDCıa,. distribütörlerin dışımda yeni bir aracı 
»'doğjnaamaıkta ve kaldırdığımızı kastettiğimiz ara
cılar, bunlar olmaktadır. Şayet Demokratik Par
ti Sayın sözcüsü bunun mekanizmasının nasıl iş
lediğini yatkından izlerlerlsie, bu hususta biraız da
ha biltgi sahibi olurlarlsa, tahmin ederim foizie 
hak vtereeeklerldir.1 

(Muhterem, kardeşlerimizin, taban fiyatları 
ile ilgili bir hususları oldu ve, buğday fiyatları
nın bir an evvel ilân edilmesini istediler. 

(Buğday fiıyaitlarının 1 Haziran ile 15 Haziran 
arasıında ilân edilmesi zarureti maalesef kanun 
ıgerıeğidir. Ancak, ileriki yıllar için bunun daha 
öncelden ilân vic tespit edilme şartlarını sağla
yacak bir kanunî mielvzuat geliştirilmektedir. Bü
tün taban fiyatlarını ihtiva edecek tarzda, daha 
ıgeniş ve şümullü şekilde geliştirilip, Meclise 
sevk edilecektir. 

Buğday fiyatlarının tespitinde baz olarak 
baızı telkinler yapıldı; bu telkinleri yapan kar
ideslilerimiz için teşekkür ederiz. 

'Taban fiyatlarının tespitinde bazılarımıiz bir
kaç tanedir. Onlar da şunlardır; (Elbette ki, ta
ban fiyatının tespitinde, mevızııulbahis malın 
maliyeti, girdileri vesaireısi nazara alınmakta
dır, Rekolte mühim rol oynamaktadır) İç p'iya-
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saının ılthit'iıyacı, dış piyasamı ihtiyacı, ihraç im
kânı, dış pi'yaisaıdaıki fiyatlar vesaire husuların 
hepsi teker teker naızara alınup, ona göre tespit 
edilmekte ve itina ile bir tespit çalışması yapıl-
ımaktaıdır. 

Yin,e, kişisel konuşma yapan bir kardeşimiz, 
ıbu talban fiyatlarının tespitinin Bakanlığımıza 
ait bir meöele olduğnu beyan 'buyurdular. 

Taban fiyatları muhtelif 'bakanlıkları ilgi
lendiren bir meseledir. Elbette ki, birçok mad
delerin Tarım Bakanlığı ile, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı ile, Ticaret Bakanlığı ile 
yakından ilişkisi vardır ve müştereken fikirler 
tespit .edilmekte ve taban fiyatları, Hükümet 
politikası olarak tespit edilmektedir. Arz 'ede
rim. 

Kişisel .görüşünü ifade eden bir kardeşisin, 
Karadenizde ibuğday (tahsislerinden şikâyet et
ti. Karadeniz için talep olduğu müddetçe, bu 
taleplerin karşılanmasına Toprak Mahsulleri 
Ofisince gayret edilmiştir. Ancak, Toprak Mah
sulleri Ofisinin, ıbir yıllık .istihsalimizin «% 8 
ilâ 10 una 'hâkim olduğunu kabul etmek gere
kir. Bizim alımlarımız, Türkiye'deki bir yıllık 
ihtiyacın •!% 10'u mertebesindedir. % 10'la ıher 
yeri kontrol altına almanın mümkün olmadığı
nı elbette kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yal
nız, şunu sarahatla ifade etmek isterlim; bugün 
Türkiye'de bir buğday kıtlığı mevzuubahis de
ğildir; ancak, Ofisin verdiği fiyatla, piyasa fi
yatı arasında bir farklılık mevcuttur; elbette 
ki, Ofisin malına talep artmaktadır. Sebep, tah-
minimizce budur, fakat huna rağmen bize ileti
lecek olan talepleri de karşılamayla hazır oldu
ğumuzu, stoklarıımızm yeteri kadar bulunduğu
nu, herhangi bir stokun tükenmesinin mevzuu
bahis olmadığını da ayrıca belirtmek istenim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, ben de teşekkür 

tederim. Ancak, bazı arkadaşlarımızın sorulan 
vardır, bunları okutuyorum efendim. 

Tekirdağ Milletvekili Saym Nihan llgün ar-
kadaşımızan soruları : 

«1. — Meksika ve bezastia buğdayının mem
leketimizde üretilmesine başlanmasından bu ya
na, bilhassa bu yıl rekor seviyede bir buğday 
üretileceği beklenmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi üretimin ancak 
1/5'ini alacak miktarda depoya sahiptir. Top
rak üzerine alınan mahsul, yağışlı Trakya mın
tıkasında '% 10 gibi bir zayiata ve büyük mas
rafa sebep olmaktadır. 

Bakanlığınız, bu millî servetin yok olmasını 
önleyici ne gibi tedbir düşünüyor? 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisinin köylüden 
mubayaa ettiği üründen ticiaret borsalarının, 
hiçbir zahmet ve çalışması olmadan aldığı hisse
nin tahsiline bu yıl da devam edilecek mi ? 

3. — Motorlu araçların satışı dolayısıyle çı
karılan ilk kararnamede, «aracıların ortadan 
kaldırılacağı:» iddiası ile, motorlu araçların an
cak imalâtçı ve veya tek satıcı tarafından satıı-

jlacalı belirtilmiştir. Çok (geçmeden çıkarılan 
ikinci teblille, bundan vazgeçildiği ilân edilmiş-

''iu\ 
Kısa zamanda vazgeçilen bu uygulamada; 
a) Aracının olmadığı mı ortaya çıktı? 
b) Aracıların büyük baskısı mı oldu? 
e) ı'Yoksa, aracıların iktidara yakın kimse

ler mi olduğu meydana çıktı? 
4. — Sayın 'Ticaret Bakanı çeşitli beyanla

rında, «Turist para getirir; ama ahlâk da gö
türür» demiştir. 

Turizm mevsiminin (başladığı şu günlerde 
Sayın Bakan hâlâ bu fikrinde ısrar etmekte mi
dirler? 

5. — Son yapılan zamlardan sonra piyasa
da hiçbir kontrolün olmaması sebebi ile, fiyat
lar görülmemiş şekilde artmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı bu hususta ne gibi tedbir
ler dükünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, temas ettiği hu
suslara.. 

TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım 
•efendim. 

BAŞKAN — Sorunun tamamını yazılı ola
rak cevaplandıracaksınız. Peki efendim. 

Sayın Hasan Değer, Sayın Bakandan bir so
runuz mu var? Buyurun efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 15.5.1974 
Grarşamba günü Diyarbakır'ın, merkez ilçeye 
bağlı 55 köyünde, vuku bulan dolu afetinden 
250 bin hektar ekili arazinin tamamen hasar 
görmüş olduğu bildirilmektedir. Zarar tahmi
nen 50 milyon liranın üzerindedir. Ankara'ya 
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çeşitli dilekçeler yazılmış, haberler gönderilmiş 
olmasına rağmen, Hükümet bugüne kadar gere
ken ilgiyi gü'stcrmemiş'tir. Köylü de bundan 
haklı olarak endişe etmektedir. 

Hükümet, hasarla ilgili bir tespitte bulun
muş mudur? Köylüye tohumluk buğday yardı
mı hakkında Hükümetlin bir düşüncesi var mı
dır ?' Bir tedbir alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Evet, Tamam, değil mi Sayın 
Değer?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANİ FEHÎM ADAK (De

vamla) — Efendim, arz edeyim : Bu zarar ziyan 
tespitleri, Tarım Gıda ve "Hayvancılık Bakanlı
ğımızın faaliyetleri içine girmektedir. Ancak, 
bu .tespitleri mezkûr Bakanlık yapıp bize intikal 
(ettirdikten sonra bizi, Ziraat Bankasındaki kre
di durumu ilgilendirmektedir. 

Bayın milletvekilimiz eğer bu dileğini Ta
rım Gıda ve Hayvancılık Bakanımıza iletirlerse, 
tahmin ederim olumlu netice alacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İsparta Milletvekili Sayın Mustafa Cesur ar

kadaşımızın soruları var, okutuyorum efendim: 
«1. — Faizin yüksek hadde olduğu, ya kaldı

rılacağı, ya da lâyık haddine indirileceği söylen
miştir; 

a) Faizi kaldırmakta müttefik ve kararlı 
mısınız? 

b) Lâyık hadde indirecekseniz, bu had yüz
de kaçtır? 

2. — Faiz artışlarında, fiyat artışlarında kont
rolsüzlüğün rol oynadığını kabul ediyor muşu
nu? 

a) Etmiyorsanız, ne gibi kontrol teşkilâtı 
vardır? 

b) Bu teşkilât müessir olmuş ve olacak mı
dır? 

3. — İhracat ve ithalat rejiminde özel sektör 
ve kooperatif çalışmaları hâkim iken, bunlara 
aracı denilmiştir; Hükümet Programında böyle 
bir üslup seçilmiştir. Halk sektöründen bahsedil
miş olmasına rağmen, kesin hatlarıyle bu sektö
rün hangi unsurlardan terekküp ettiği hakkın
da işlem ve kapsamı Ibuıgüııe kadar gösterilme
miştir. 

a) Halk söktörünün, kooperatif sisteminden, 
sermaye, yönetim ve denetimi farklı mıdır! 
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i b) Aynı şekilde özel sektörden farkları ne
dir? 

e) frç aylık uygulamada halk sektörü var 
mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim, faizin maliyeti artırıcı 
rolü olduğunda herhalde herkesin ittifakı var-

j dır. Burada da bizim elbette müşterek olmamız 
tabiidir. Faiz nispetleri, faizin bizatihi kendisi 
fiyaları artırıcıdır; kredi sistemi dolayısıyle ser
veti muayyen ellerde toplayıcıdır ve faiz masraf
larının elbette, üretimin fiyatlarını artırıp, tüke
ticinin üstüne bir yük olduğu tabiîdir. 

I Bu tesirin izalesi bir s:stem meselesidir. Mev
cut sistem idame ettirildiği takdirde, ancak faiz 

i nispetinin düşürülmesi üzerinde bir çalışma ya
pılabilir. Faiz nispetinin düşürülmesi üzerindeki 
çalışma da henüz ikmal edilmiş durumda olma
dığı için, böyle bir nispet için bir beyanda bulun
mam erkendir. 

Arz ederim. 
Diğer soruları yazılı olarak cevaplandııa-

I cağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracaksı
nız. 

I Burdur milletvekili sayın Osman Aykul ar-
1 kadaşımızm sorulara vardır; okutuyorum efen

dim. 
«1. — Burdur - İsparta yöresinde yetiştirilen 

ve gülyağı üretilen gül çiçeğinin satış mevsimi 
gelmiştir. Gül üreticilerinin sönıürülmemesi için 
ne düşünülmektedir? 

Gül çiçeği için taban fiyatı uygulaması veya 
destekleme alımı düşünülüyor mu? 

2. — Gülçiçeğinden elde edilen gülyağmm, 
ülke içi ve ülke dışında ticareti kimler tarafından 
yapılmaktadır? Bu ticareti yapanlar kaç lira ka
zanmaktadırlar? 

Devletimizin gülyağı ticareti yapması yürür
lükte var mıdır? Yoksa, düşünülüyor mu?» 

TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, bu sual bazı hususların dos
yadan tetkikini gerektirmektedir. Müsaade eder
seniz yazılı olarak arz edeyim. 

I BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak-
j smız. 
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Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Bıyık arka
daşımızın sorularını okutuyorumı 

«1. — Tarım satış kooperatiflerinden 77'sinin 
ortak olduğu Elma Birliği, bu sezon elma satın 
alacak mı?» 

2. 1974 yılı itibariyle dış ülkelere elma ih
racı düşünülmekte midir?» 

TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Efendim, malûm olduğu üzere, tarım 
satış kooperatifleri, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına bağlıdır. Bu hususların o Bakan
lıktan sorulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Cerani. 
OSMAN CERAN (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ata Bodur. 
ATA BODUR (Ondu) — Sayın Bakan, ara

cıyı ve tefeciyi kaldırma gayesine matuf, kara 
nakil vasıtalarının fiyatlarında bir ucuzluk te
min etmek üzere 14 810 sayılı telbliğ neşredildi. 

Bu tebliğde, ihtiyaç (belgelerinin hangi mer
ciler tarafından kimlere verileceği bellidir. Fa
kat, kimlerin ihtiyaç sahibi olduğu, kimlere bu 
belgelerin verileceği vâızih olmadığı için; mahallî 
miülkî âmirlerin tayin ettiği memurlar, önlerine 
geldiği şekilde bu belgeleri, ihtiyaç sahibi gözü
ken vatandaşlara vermektedirler. Sayın Bakanın 
da ifade ettiği gilbi, bu belgelerin sıraya konma 
işi, yine ayrı memurlar tarafından yapılmakta
dır. 

Binaenaleyh, bu telbliğ sadece nazarî kalmış, 
tatbik kabiliyeti olmayan bir telbliğ haline gel
miştir. Biz yine bunun ısrarla üzerinde duruyo
ruz. Araba fiyatlarında sureti katiyede bir düş
me mevzubahis değil, bilâkis araba fiyatlarında 
bir yükselme varjdır. 

Binaenaleyh, bu tebliğ bir şey getirmemiş, 
(bilâkis mahallî mülkî âmirlerin vermiş olduğu 
bu belgeleri.. 

BAŞKAN — Lütfen soruyu sorun efendim. 
ATA BODUR (Ordu) — Bunu soruyorum. 
Binaenaleyh, bu belıgenin askıda kaldığı ka

naatindeyiz, piyasa bu durumdadır. 
Sayın Bakanın bu durumu açıklamasını rica 

ediyorum. 
TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim, biz Ata Bodur Bey karde
şimizle aynı fikirde değiliz. Anadolu Otomobil
ciler, Otobüsçüler Derneğinin bizatihi kendisinin 

bir tebliği vardır. Bu tebliğe göre, bu tebliğimiz
den dolayı otobüs fiyatlarında 60 - 70 bin lira 
Ibir düşme olduğunu bizatihi kendileri beyan 
etmişlerdir Nevşehirli kardeşlerimiz vardır, bili
yorlar; o benim kastettiğim aracıların şu anda 
işsiz olup olmadığını kendileri çok iyi takdir 
ederler. 

Ata Bodur 'Bey karidesimizin, Nevşehirli mil
letvekilleriyle temasında fayda mlütalâa ederim. 

Sıra meselesine gelince, ihtiyaç belgesini biz 
karne olarak telâkki etmedik; «Müracaat eden 
herkese verilisin» dedik. Ancak, alan adam bir 
daha" almasın ve ısıraya girebilme imkânı sağla
yabilsin diye bir bölge geliştirdik. Buradaki kas
tımız herhangi bir şekilde, bir malı kısıtlama 
veya .zorlayıcı bir şey getirme değildir. Nitekim, 
bu hususta bütün valiliklere ve kaymakamlıklara 
müteaddit defalar telsizlerle talimat verilmiştir. 

Arz ederim efendim. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 

— Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 

— Sayın Başkan, iki seneden Iberi çeşitli mal ve 
maddenin fiyatları hemen hemen iki misline 
yükselmiştir; fakat canlı hayvan değeri, aşağı 
yukarı 2 seae önceki ayarda kalmıştır, 2 sene ön
ceki sonbahar piyasa fiyatı değerindedir. 

Bu canlı hayvan değerlerinin de normal se
viyesine yükselmesi için Bakanlıkça, önceden ne 
gibi tedbirler alınmıştır? Âcil bir tedbir olarak 
hayvan ihraca atı düşünülüyor mu? 

Sayın Bakan tarafından ,bu hususların cevap
landırılmasını rica ©diyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuız Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Efendim teşekkür ederim. 

Hayvan taban fiyatı için bir çalışma içinde
yiz; gerek biz, gerekse Gıda-Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı tarafından bir çalışma mevcut
tur. Bu çalışmalar yakın bir zamanda yanyana 
getirilip, hayvan taban fiyatı üzerinde bir gö
rüş birliğine, bir raoktaya gidilecektir. 

Hayvan ihracı meselesi ise; aslında her sene 
muayyen aylarda hayvan ihracatı kısıtlanmakta, 
dahildeki bu üretimin az olduğu veya dahilde 
üretilen malın randımanının düşük olduğu, ya
hut da pazar yerine sevk etme imkânlarının bu-
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Ilınmadığı devrelerde, mahallî ihtiyaçların anor
mal seviyede fiyatianmaımasını temin için, lı'er 
ısene muayyen aylarda kısıtlamalar yapılmak
tadır. 

Bu kısıtlamaların mevcudiyeti, bu ihracatın 
tamamen durdurulacağı mânasına gelme>z. Piya
salar izlenmekte ve bolluk olur olmaz bu ihracata 
müsaade edilmektedir. Elbette bu sene de, öteki 
isencilere paralel olarak bolluğun müşahede edil
diği devrede ki bu yakındır, öyle tahmin ediyo
rum) ihracata müsaade edilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir, buyurunuz. (C. H. P. ve 

M. S. P. sıralarından alkışlar.)1 

Bütçe üzerinde son söz, Sayın Oral Mavioğ-
lu?... Yok; Sayın Yalçın Oğuz .. Yok; Sayın Ke
mal Ataman?.. Yok; Sayın İbrahim Göktepe?.. 
Yok; Sayın Osman Aykul?.. Yok; Sayın Toksa-
rı?.. Yok; Sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok; Sayın 
Orhan Yılmaz?.. Yok; Sayın Talât Oğuz?.. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bıyık?.. 

MEHMET BIYIK (Niğde) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir efendim. 

Ticaret Bakanlığı 1974 yılı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'•ede,hler.'.::' Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

B. . ,. Lira! 
.1- i i 

' 101 Genel yönetim 9 523 962 
'BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edİlmİŞ-
tİA 

102 Destek 16 758 530 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiiş-
t'.J. 

111 Dış Ticaret düzenlemesi ve ge-
.=. ; tiştiı'ilmesi 61 650 627 

''BAŞKAN —. Kalbul edenler... 
Etmeyeni er... Kalbul edilmiş
tik. 

B. Lira 

112 İç ticaretin düzenlenmcGİ ve ge
liştirilmedi 33 164 758 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiş
ti J. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla-
'mayan trransf erler 12 884 600 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmüş-
tİA 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle, Ticaret 
Bakanlığı 1974 yılı bütçesi 'kalbul edilmiş bulun-
'inalktadiı'. 

Diğer bütçeler gibi, memleketimize ve milleti
mize hayırlı olmasını 've Bakanlığın yet'sımiş gü-
'zM'o elemanlarınca da iyi uygulamalara mazıhar 
olmasını Meclisimiz adına temenni 'ediyorum. 
efendim. 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince, Sağlık 
ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakerelerimize başlıyoruz. 

Yüce Heyetlin malûmu «Iduğu üzere, bu ibüıt-
ç'O içerisinde, Hudut ve Sahiller Genel Müdür
lüğüne 'ait kailma bütçe de bulunmaktadır. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyeilerin 
işkillerini okuyorum: C. G. P. Grupu adına Sa
yın Nebil Oktay, O. H. P. Grupu 'adına Sayın 
Kemal Taibaik, A. P. Grupu adına Sayın Oğuz 
Aygün, D. P. Grupu adına Sayın Nazım Baş, 
M. S. P. Grupu adına Sayın Zekâi Yaylalı. 

Kişisel görüşleri 'için söz alaınlar: Sayın Tos
yalı, Sayın Göktepe, Sayın Demir, Sayın Ez-
man, Sayın Ataman, Sayın Yüzbasıoğlu, Sayın 
Arıkan, Sayın Ayltul ve Sayın Bayraktar. 

Koıriisyon ve Hükümet temsil edilmişlerdir. 
Bütçe üzerindeki müzakerelere (başlıyoruz. 
C. G. P. Grupu adına Saym Nelbil Oktay; bu

yurun. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Saym Baykan, sayın milktve-
killeri; 
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Hızla gelişen ve 'derişen dünya koşullar] karşı
sında çcşi'tlü bizme-tleıde açıkça görüldüğü gibi, 
ısağlılk hizmoL'lerinde de büyük gelişmeler ve de
ğişmeler oldu; sağlık hizmetleri ile 'günün sağ
lık koşullarına ayak uydurmak zcrunluğuna düş
tü. Bireysel sağlık anlayışının yetersizliği ortaya 
çıktıktan sonra,, 'toplum sağlığı, egtitmdem, hizme
te kadar, tıbbın her yönünü etkileyici yeni bir 
kavram olarak doğdu. Vatandaş; «Ilajtaneleı ic 
niçin yer yek;' ilçede niçin doktor yek?» sualleri
nin yerine veya bu 'suallerin yanında, «Hastalığı 
önleyici tedbirler niçin alınmıyor?» sualûni do so-
ralbilecuk ve bundan ötürü 'sorumluları suçlaya-
ıbileetk bir bilince vardı. 

'Bugünün prolblemi, eskiden olduğu gibi, te
davi Iheikindiği pro'blemi değildir. Koruyucu be
kindik, öncelik •alan ve daha önde 'gelen bir prob
lem haline geldi. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Ana ve çocuk sağlığı 
Çevre sağlığı, 
Toplumsal (beslenme, 
Konut sorunu, 
Bulaşıcı hastalıklardan korunma, 
İş hekimliği, 
Halkın sağlık •eğitimi, 
Okul ve öğrenci sağlığı, 
Araştırma ve sağlık planlaması, 
Sağlık istatistikleri 

Gibi çeşitli (meseleleri 'içine alan büyük bir 
sağlık problemiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Hökim, bütün bu problemlilerle uğraşan baş-
sorumlu olduğu için, dikkatle r>i ve eleştirileri 
üzeıriııde toplayan başlıca unsur haline gelmiş
tir. Aslında, hefcinı probleminden önce, uygula
madan önce, miillî sağlık planlamasının yapıl
ması zorunluğu vardır. 

'Bugünün s'ağlıik hizmetleri, değişik yömtem-
'leıle, ayrı ayrı sahipleri bulunan etkisiz bütçe
lerle yöneltilmektedir. 

Koruyucu sağlık hizmıetlerkıe, çevre sağlı
ğına, Sağlık Bakanlığından haşıka hiçlbir kuru
luş sahip çuklmamıafeta; tedavi hizmetlerine ge
lince, vatandaş Ahmet efendiden, Demiryolla
rına; millî eğitimden, sosyal Sigortalar Kuru
muna; Vakıflardan ekalliyet derneklerine ka
dar herkes halsıtame açabilmekte, bu hiztmjöte ya-

I lan yanlış sahip çjkaibijmektedir. • Bu durum, 
yatalk sayısı, hekim ve diğer yardımcı perso
nelin alabildiğine bölünmesine ve dolayıa'yle 
sağlık hiametlermm aksatmasına, noksan yürü
tülmesine sebebiyet vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle kırsal yer
lerde yaşayan halkın, ekonomik ve sosyal ge-
lişmıeye paralel olarak asgarî sağlık hizmeti ta
lebinin gideretk artması, koruyucu sağlık hkmet-
lerinin yeterince yürütülmesi nedeni ile tedavi 
edici aağhik kııramlarımla yönelme ve hastane
lerin gereksiz bir taleple karşılanması somucu-
nu doğurmuştur. 

Bu yörelerde yaşayan insanların sağlık ta
leplerini geçici tedbirlerle 'karşılayabilmenin 
olanaksızlığı anlaşılmış ve çok kaibetli bir ka
rlarla, millî sağlık hizmetlerinin yurt düzeyine 
dengeli bir biçümde yaygımlaştınlıması amaeiy-
le, 1963 yılından itibaren, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi programı uygulanmaya başla
mıştı r. 

Programım uygulanmaya başlanması tarihin
de Sağlık Bakamı olan ve bu uygulamada inkâr 
edilmez emeği bulunan Sayım Yusuf Azizoğlu' 
ıra Ibu vesile ile rahmetle anmayı ve takdir duy
gulanımı belirtmeyi vazife sayıyorum. 

Tereddütsüz ifade edelim ki, sağlık hizmeit-
lcrini halkın ayağına götürmelide hizmetin yay
gınlığını sağlamak ve dengesiz dağılımını ön
lemek amacını taşımıaikla, sosyalizasyon,' yurdu
muzun gerçeklerine en uygun bir sistemdir. 

Ancak, yrine ifade edelim ki, bugünkü.haliyle 
sosyalizasyon, yürekler acısıdır: «872 sağlık oca
ğımda, 275 doktorla sağlı'k hizmetlerini yürüte
ceğiz, halkın sağlığına yardımcı olacağız» iddia
sında bulunursak gülünç orura'z, kendimizi al
datmış, o yörelerde yaşayan kısanı, ciddiye al
mamış oluruz* 

Değerli ankadaşları/m, durumun vahametini 
dalha iyi anlatabilmek için, rakamlarla konuş-
manıın s'evimlsizliğini bilmeme rağmen, biır - iki 
istatistik! bilgiyi takdirlerinize sunmjak isterim. 

©akınız, sosyalleştirikııenin 25 il ve 3 eği
tim .bölgesindeki personel ihitiyaıcı nedir; buna 
karşılıik, mevcujt nedir? Bu istatistikler 1971 
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senesinde yapılmıştır re bugün de vahametini 
devam ettirmektedir. 

(Olması 
-.gereken 

kadro Mevcut -İhtiyaç 

Mütehassıs 1968 % 35 343 625 
Pratisyen 1222 % 32 391 831 
Hemşire 1956 f/c 41 801 1155 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plan, 
10 000 kişiye 25 yatak sayısını hedef almıştı. 
Bu hedef 25,1 ile aşılım .ıştır, Ancailv, dengeli bir* 
şekilde değil, dengesiz bir şekilde aşılmıştır. 
Hekim ve yardımcı sağlık personelinin gelişmiş 
illerde toplammaisı, hastane hatırumlarmın bu il
lerde yoğunlaşmasına, yaltak sayısının artması
na ıselbehiyet vermiş, geri kalmış bölgelerimiz 
ve illerimiz, 'bir başka deyimle sosyalleştirme 
fböligelerimlizde yatak sayısı plan hedeflerinin 
altında bir seyir talkibetmiştir. 

Nüfusu 100 binin üstündeki yeırleşme birim-
lerkılde bir hcikime 600 kişi düşerken, nüfusu 
10 binin altında olan yerleşme birilmlerinde nü
fuslar toplam olarak ele alındığında, hekim ba
şına 23 bin kişi düşmektedir. 

(Sosyalizasyonu, sosyalizasyondaki günün bü
yük 'a!ksaıklıkları<nı yalnız Sağlık ve Sosyal Yar
dam Bakanlığının meselesi olarak görmeye de
vam ettiğimiz sürece, bu aksaklığı gidermek 
(mümkün olmayacaktır. Dava, millî bir dava 
olarak ele alınmalı; bu hüviyeti ile ele alınıp 
aksaklıkları giderilmelidir. 

1972 yılında 25 il ve 3 eğitim bölgesinde 847 
köy tipi, 69 şehir tipi sağlık ocağı ve 869'u Dev-
d-oit yapısı olmak üzere 2 271 sağlık evi vardır. 

Bu hususu meralk ediyorum,; Sağlık ve Sos
yal Yardum Bakanlığı, özellikle 'ocakların ve 
sağlık evlerinin bulunduğu köylerin sosyal ya-
şanititsını 'bugüne kadar inceletmiş midir? 

Değerli arkadaşlarım, ç/clk iyi (biliyorum ki, 
özellikle Doğu - Anadolu'daki bu köylerin ço
ğunun, bağlı olduğu il veya ilçeyle (Yaz - kış) 
devamlı bağlantısı yoktur; muhabere imkânı 
yokitur; sosyal yaşantının en iptidaisi bile yok
tu r. 

.Sosyalleştirmede pilot bölge olarak seçtiği
miz yerlerin sosyal, ekonomik, özellikle altya
pı yatırımlarına önem verıriemeımiz, uygulama
da yeteri kadar başarı sağlanamamasma, ak
saklıkla ra sdbeb olmuştur. 

Büyük masraflara, katlanılarak ve şüphesiz 
İki, şok iyi ma'ksaltlarla kurulmuş bir sağlık oca
ğının bulunduğu yörede, bırakınız elektriği, yol 
bulunmazsa, su 'bulunmazsa; isltediğiniz kadar 
ücıret veriniz, nasıl hekim gönderebilirsiniz, sağ
lık hikmetlerini nasıl yürütebilirsiniz'? Hekim
siz yerlere hdkim mi göndermek işitiyorsunuz? 
O yerlere, hekim;e vereceğiniz ücreti düşünme
den evvel, «insanca yaşaımanın en iptidaî ge
rekleri nedir?» Onu düşününüz, oım götürünüz. 

'Su götürünüz, yol götürünüz, ışık götürü-
ıniüz... Problemlin yarısını bu suretle halletmişi 
olnırlsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, sosyalleştirme hizmet
lerinin bütün yurt düzeyini kapsaması plan he
defidir. 

Ancak kanımız odur ki, aksaklıkları ortadan 
kaldırmadan, sorunlara çözüm yolu getirımeden 
programın yurt sathına yayılmasını sağlamak; 
olanları da yok edecek, bugünkü şikâyetler, bu-
günikü yoklar, misliye artacaktur. 

ıSasyalleşitirilımiş illerimizdeki yataklı tesis
lerde personel eksikliği yanımda, tılblbî âlet ve 
cihazlar da Eksiktir. Kan ihtiyacı başlı başına 
bir sorundur. 

Yataklı tedavi kurumları, çabuklukla stan
dar t hale getirilmelidir. Doğuda başka türlü, 
Batıda başka türlü çalışan hastane olmaz, ola
maz... 

/Doğudaki insanla, Baltıdaki insan arasında 
fark gözetmiyorsak; Tüırık Milletini kaderde,-
kıvançta, tasada ortak ve ibölünımez bir 'bültün 
ıkabul eden Anayaısa hükmüne saygılı iselk, bu 
farklı uygulamaya, bu sosyal adalet Ülkelerine 
ters düşen uygulamaya son vermek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlantm, günün önemli konula- -
rından olan genel sigiorta konusu ve uzmanlık 
kanunu gibi konulara, önümüzdeki günlerde 
Millet Meclisinde görüşme konusu olacağından 
ve 20 dakikalık zaman da el vermediğinden, gö
rüşlerimizi müzakereler sırasında belirtmek 
kaydiyle şimdilik değinmeyeceğim, 

Ancalk, mieciburî hiamıet fctorauna bilkaç 
cümle ile değinlmcik işitiyorum: 

İnsanlar, sağlıklarına (her şeyden evvel ve 
her ş&y'm, üstünde değer verir. 584 ilçenin 
180'iınde kaymakam, 300'ünde jandarma ku
mandanı, yeterince hâkim, savcı olmaz; buna -
rağmen yoğun bir şikâyet göremezsiniz. Ama, 
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hekim yok mudur; şikâyeitler, sızlanmalar ala-
bildiğin'ediiF. 

[Mülkiyelilere, hukukçulara mfeciburî hikme
ti kimse düşünmez; hekim yokluğunu nasıl gi
dereceğiz sorusuna ise, ilk akla gelen cevap, 
medburî hizmet olur. 

'Her şeyden önce şu gerçeği kabullenmek 
zorunluğundayız: Tütfkiyemdzde bugün yeteri 
(kadar hekim vardır; Sağlık Bakanlığında he-
Aİm aızidır. Bakanlık hizmetleri, personel reji-
ımi içerisinde cazibesini yitiirm;iştaır. Ne tedibir 
alınırsa alınışın, mukaiveleli he'kiırüiğe geçilince-
ye kadar Sağlık Bakanlığı bünyesine hekim cel-
bdtaıek mümkün olmayacak, sıfcınltılar sürüp 
ıgklecaktir. 

Yurt dışındaki hakimlere ümŞit bağlamak ha
yaliden ibarettir. Ne gelmeleri mümkündür, ne 
de 'bugünkü sıkınltılammızı, bugünkü sorunla-
rumuza özel ihtisaslaşmış tipteki bu hekimlerle 
halletm'ek mümkündür. 

'Halen Türkiyemitfde 17 600 hekim mevcut
tur. Bunun sadece 4 200'ü Sağlık Bakanlığın
da görev yapmaktadıır. Üniversite ve Sosyal 
Sigortalar Kunımınndıaki hekimler buna ekle
nince, 7 - 8 bin hekimin serbest çalıştığı ortaya çı
kar. 

Yurt .içindeki 8 000 hekimi Sağlık Baikanilığı-
na çekme yerine, «Yurft dnşındaki 2 500 civarın
daki hakimi nasıl getiririz?» diye düşünmek 
gerçekçilikiten uzak bir davranıştır. 

Değerli arkadaşlarım,, sağlık hizmetleri he
kimle görüleceklse, evvelâ «Hekim ihtiyacı ne
dir?» O hesaplanışın; sonra da «Nasıl temin 
editelbirir ?»o airaştırılsm ve bu sorun halledil
sin. Yoksa, «hekim teimin etme imkânları olum
um bir sonuca ulaştırılmadan; plan hazırlansın, 
sistem tespit edilsiin, yatımmlaır gerçekleştiıil-
sin...» Bu, kanımızca, sakat bir politikadır; ya-
tıramkrı, milyonları toprağa gömen bir politi
kadır. 

Değerli arkadaşlarını, konuşmamı, önemli 
göı^diüğüm nüfuis planlanması sorunu üzerinde 
bir ndbze durarak bitirmek istiyorum. 

Ekonomiik ve sosyal kalkmana ile, nüfus 
planlaması arasımda sıkı ilişkiler varıdır. Bu se
beple, Gumihuriydt Hükümetleri Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planından 'itibaren nüfus planla
ması konusu üzerinde önemle durma gereğini 
duymuşlardır. Yılda % 3'e varan hızlı nüfus 

artışı temposu, ekonomik gelişme çabalarımız 
üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda ana ve çocuk 
Sağlığının taımamlayıcı parçası olarak ele alı
nan nüfus planlaması çalışmalarını kifaycıtli 
görmüyoruz. 

Ancak, üzülerek ifade edelim ki, nüfus plan
lamasının önemini ka/bul etmeyen, planın öne
rilerine, Hükümetin saptanmış politikasına rağ-
meın, «Nüfus alabildiğine artımalıdır. Kaikın-
manın keraımeti bundadır.» diyebilen soırundıu-
lar varjdır. Bu sorumlulardan biri Sayın Bıaşiba-
kan Yardımcısıdır. Bakınız, Başbakanlık bütçe
si üzerinde sözcümüz Sayın Tanır'ın, nüfus 
planlaması ile ilgili bir eleştirisine, Sayın Baş-
ibakan Yardımcısı Enbakan nasıl cevap veri
yo r ! Zabıtlardan dkuıyoruim: 

«Biz bıı memlekette, araştıınma yapıyoruz 
diye, birtakım tohum ilkahlarının karşısında 
olacağız. Nüfus planlaması yapıyoruz diye, bil
meden, gaflet ile bu millettin nüfusunu azalt
mak isteyenlerin elbette karşısında olacağız. 
(li§te huzuıumu'zdaıyîm, o zaman yapılan konuş
maları yine karşımızda, Allallı'ın izniyle dimdik 
yapıyomim» domektediı". 

Değerli arkadaşlariim, bu ifadeden açıkça 
aıniaşılmlakfcadır M, Hükümetin ikinci kişisi, Hü
kümdün başlarda g'elem bir üyesi, koalisyon ka-

. naltl'arından birinin başı, nüfus planlamasına 
karşı gelmektedir. Merak ettiğim için Meclis 
albümünü tetkik eltltim, Alladı uizun ömür VOÜ*-
sin, kendisi bumu tattlbik etmjîyor; çünkü, bir tek 
çocuğu var. Buınıa rağmen karşı gedmektedir ve 
fakir vatandaşa «Çok çocuk yapınız, memleke
tin kalkınması bundadır» diyebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Yar-
dıııneısının, plandaki önerilere, Hükümet politi
kasınla ters düşen, zabıtlarla tescili edilmiş bu 
fikri bizi ciddî tereddütlere sevk etmiştir. Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının, zihin
lerimizde hâsıl olmuş bu tereddütleri kale et
mesini istiyoruz. Hükümetin, planlarda yer al
mış, nüfus plamlamasiyle ilgili politikasında de
ğişiklik mi vardır? 557 sayılı Nüfus Planlama
sı Kanunaınun uygulamasından vaz mı geçile-
cektiır? Bu konu ile ilgili, Dünya Sağlık Teşki-
lâ'tlariyle olan anlaşmalarımıza ve ilişkilerimi
ze son mu verilecektir1? 
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Değerli arkadaşlarım, .sağlık hizmetleri'ndcn 
en az istifade elden, fazlasıyle isi ti rap duyan: 
bir bölgeden gelmesi sebebiyle, Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımın iyi niyetli çalışmala
ra. gireceğimden esman bulunuyoruz. 

KemdileııLne ve bütün teşkilâtı mensupları
na konuşmamın sonunda basarılar diliyoruz ve 
Ctımjlrariyeitçi Güven Paırltisi Grupu andına Yüce 
Meclisi saygı ile selâmlıyoruz. (Ç. Gf. P. sırala-
nndam alkışlar) 

«BAŞKAN — TeşeMvür ederim Sayın Ok
tay. 

iöutmlıuriyet Halik Partisi Grupu adına iSa-
yıın Kemal Taibak; buyurumuz efendim. (O. H. 
P. sılalarımdan alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA KEMAL TABAK 
' (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli millet ve
killeri ;ı 

-Türkiye'de nasıl ki bir millî dış politika, 
nasıl .ki bir Millî .Savunıma politikası çizilmişş-
tılr, Cumîtıuriyelt Halk Partisi olarak, millî sağ
lık politikası çizilmesi ve bütün partilerin 
ibu millî sağlık poll'tikaisı giörüşıü etınaıfmda 
mirleşmeleri g!crıeğine inanıyoruz. Ancak, ufak 
tefek nüans farkları olalbilir, insan sağ-
lığımım sağı veya sollu; devleti veya özeli ol
maz, Sağlıklı bir toplumu nasıl yarataîbileıceksek 
ve bumu nasıl devamı ettireibileeeksek, o sistem 
üzerinde «birleşmıeliyiz. Ancak, tenkitlerimiz sis
tem üzerinde değil, sistemin aksaiyam taraflarım-
da olmalıdır. 

(Balkınız, Dûna Sağlık Teşkilâtı, millî sağlık 
pioliltikateımı nasıl saptaımıiştır. 

il. İPlanlaima projesi, 
!2. (Halk sağlığının bilgi kaynakları, 
Ö. Bütçe - finansman, 
4. Hastane hizımetleri, 
f>. Ayaktan telhis ve tedavi, 
6. «Özel tıllbî bakımı, 
7. Kırsal beliğe sağlığı, 
18. itmsam gücünün planlanması, 
ITloplum sağlığı, bireytsel sağlık anlayışının 

ycıteraizliğinin ortaya çıkışından sonra, eğitim
den hizmete .kadar tıLlbın her yönünü etkileye
cek yeni ve önemli bir kavramıdır. Bu itilbarla, 
insan sağlığımın, toplumla ilgili her etkenini 
içine alır. Bu bakımdan anapolitikamızın hedefi 
toplum sağlığıdır. 

IToplulnıisal. olaylardan "etkilenen insan sağlı
ğı kavramı kalıtsal prolblemlerlıe başlar. Gene
t ik bilimi, insanların ıbazı. haıstalıklarımm..'.' ana 
ve Ihalbadan .geldiğini oıtaıya koymuştur. O iti
lbarla akralba evlilikleri yurdumuz için bir prob
lem halimi almıştır. Bunum için gerekli tedfoirlcr 
akn mallıdır., 

GMbe kadınların sağlıklı bir doğum yapaıbil-
mıeleri için, gebelik siürelsinde takip edilmesi ve 
tıbbî yönden nygum bir doğum yapabilmesinin 
sağlan'ması gereklidir. Doğan çocuğun tılblbî ba
kımı, uygum beslenmesi, hastalıklardan' korun--
malsı ve hastalık durumlarında gerekli bilgi ve 
t.Ubî balkımla tedalvi edilmeleri toplumsal bir 
Klorundur. 

Bu bakımdam, ana - çocuk sağlığınım, toplum 
sağlığı açısından ele alınması ve belhamalhal bu
na ağırlık verilmesi görüşündeyiz. 

Ana - çocuk sağlığımın diğer bir yönü de 
ailelerin, istedikleri zaman ve istedikleri sayıda 
çocuk salhilbi olmalarının sağlanmasıdır. Bu ara
da çıo'cuık düşüı imelenin önlenmesi için gerekli 
ItecUbirl erin alınması şarttır. 

Çevre sağlığı, toplum sağlığının en yayığın 
»etkenlik taşıyan öğelerimden 'birisidir. Bu ba
lomdan, çevre sağlığı kapsamıma giren içmesu-
:yu kontrolü, artıkların ve çöplerinin zararsız 
duruma getirilmesi, besin maddeleri kımltriolü, 
hastalık bulaştıran ajanlarla savaş, hava kirlen
medi;, sularım kirlenmesi, tarım ilâçları deme
timi ,geneksiz ve yanlış ilâç kullanılması, kıyılar 
ve halk sağdığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, 
uyuşturucu madde alışkanlıkları ile saivaş ka-
çıııılmaiz hale gelm'iş'tir. Özellikle, sanayileşimıe-
n:ın hızlanması ile yemi kurulan fabrikaların, 
deniz, göl, ırmak giibii su kaynaklarını kitlet-
miesinnı önüne belhamıelhal geçilmelidir. 

Toplumsal beslenme ele alınmalıdır. Ülke
mizde toplum beslenmesi, özellikle ekonıoimik 
alandaki fiyat hareketleriyle yakındam ilgilidir. 
'Gerekenin çok altımda protein, özellikle hay-
vanlsal protein alam halkımız, kalori açığını ka-
paıtalbilmek için gereğinden daiha çıok kaıibon-
ihidratlı besinlere yönelmiştir. Gelecek günler
de kaLİbionllıidratlı besin mad eleri eksikliği ile 
karşılaşılması, o zaman bozuk 'beslenmemin doğ
rudan doğruya kalori eksikliği tipinde geliş-
ımes'ai .mümkün kılaeaktır. Omum içindir ki, Tür
kiye'nin beslenme sorununun Sağlık Bakanlığı-
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nın fiyatlara müdahalesine kadar geniş bir plan 
liıçiride ele alımmasında zorunluluk vardır. İeme-
»uyu ö'nem1!: bir sorundur. İçmjesuyumun bulun
ması kadar önemli bir konu da, çıocuk isallerin-
de su verme sıorunudnr. Bilgisizlik yüzünden, 
ishalli çocukara su verilmemesi, çocuk ölümle
rini artıran büyük bir faktördür. Bunun, sağlık 
eğitini ile halkımıza amlatTİması gereklidir. 

(Komut sorunu toplum sağlığı alanına giren 
çîok önemli' bir konudur. Çeşitli hastalıkların 
hazırlalyıcı etkenleri arasında, gayri sıhhî komut-
3ar da oiturmalk başta gelir. Rutubetli komutlar, 
susuz, banyoisuz ve helâsız konutlar; köylerde 
olsun, kenltlerin ıgecekomdu böljg^elerind'em olsun, 
bütyiük bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiş
tir. Sağlık Bakanlığı bu konuyu da önemle ele 
alarak ve ilgili 'bakanlıklarla işbirliği yaparak 
çözüm (bulmalıdır. 

ıGemel epid'emiyoloji ve bulaşıcı hastalıklarla 
savaş plan ve program bakımından gözden geçi
rilmeli, dünden buigünıe kalan bulaşıcı hastalık
ların duru'mları ineclenirken, yeni beliren has
talıklarla da savaş ylolları bulunmalıdır. Yeni
den alevleıııen sı'tma, iyi yolda olan verem mü
cadeleci ki, burada Yeren Savaş 'Genel Müdü
rü Sayın Dr. Ham'di Açan'a Grup umun minnet 
hislerini belirtmeden geçe/meyce eğim; turizm 
gelişmesiyle yeni (bir veçhe 'kazanan gemital 
organ hastalıkları •g'lîb'i, tarım ilâçla rıyle mü
cadelenin ortaya çıkandığı sorunlar, gereksiz 
ve yanlış ilâç kullanılması ve uyuşturucu mad
de alışkanlıkları <gi!bii yeri konuların da eh alı
narak, bu'laşucı, ya da toplum açısından önemli 
'hastalık •e.lkenleriyle mücadelesi şar'J';ır. 

îş hekimliği ve meslek hastalık]arın'n bu
gün sadece, tedavi edici kısmı ile meşgul (olun
maktadır. Koruyucu hekimlik yönünden, eği
tim yöluyle ilgllendlmesd lâzımige'diği ka-ıaatili
deyiz. 

•Okul Ve Öğrenci sağlık toplumun çok önem
li bir kelsimini ilgilendiren büyük 'bir kıor.mdur. 
Bugün bütünüyle anlaşılmayan -beden ve ruh 
sağ'ığı yanında, eğitinin pedogojllk yönünü 
de ilgilendiren öğrenci sağlığımı tam kapsa -
nııııda görmek ve tanımlamak, Cumhuriyet 
Halk Pf.i '.jilııin a'macıdır. 

Araştırma, planlama, i.ıtatiiiit'iık konulan, 
-toplum sağlığınım yön verceği bütün konular 
da hayatî önemdedir. 

- Halkın sağlık eğitimi, bütün sağhk hizmet
lerinim 'baş-ansınnn t emer koşullarından birisi-
ıdir. Buna da gerekli önemini verilmesi lâzım-
gellv kanaat indeyiz. Toplum sağlığının konu
ları olan ana - çocuk sağhğı, çevre sağlığı, 
besHienme, konut, genel epidımılyclloji ve bula
şıcı hastank'larla savaş, îş Hekimliği, okul ve 
öğrenci1 rağlığı, aıraşbrma planlama, iütalistik, 
ha IV m eğilimi Klorun! a rina ek olarak, toplum
sal IT.LI sağlığı glll konularn tünıünür.de tıp 
fakii'leleri eğilim programlarında yer alması/ 
gerJi.liği inancındayız. Toplum sağdığı anla
yışıma dayanmayan tıp eğitiminin ve sağlık 
hlrnıcllei'iniu başarıya ulreaıası mümkün de
ğildir. 

G'elelJoı sağlık hizmetlerlnin sosyali eştiril
mesin e : 

.Sağlık hizmetlerinin sosyal'eş'ıllımeri ne 
'demektir? Amaçları nelerdir? Bu sorunun ce
vabını vermeden, onu tam uygulamak mümkün 
değildir.'. Sağlık hizmıctlerini'n -sıoyafıleç!!: İlme
di, hl ı netin halka., topluma ulaştırr'maısı de
rnektir. Diğer bir deyimle, sağlık hizmetini *a-
decr, teplumda ödeme 'gücü ezanlara değil, 
herkese vermenin yolu demektir. Aimaekjrı da, 
yukarda da arzettiğim toplum sağlığıı ilkele
rine, ayîktan ve yatarak hasta t'edavislrlde ek
leyerek halkın sağlığını sağlamaktır. Nitekim, 
'bu f.r.ııaç Anayasamızın 49 nen madesinde de 
Cjc-niriilm'ekte ve Devlete bu görev verilmekle
dir. 'Ne var ki, hl/meli ve görevi bu şekilde au-
'lamarmışlaıdır; konuyu «mahrumiyet bökele
rinde dr/ktor var mı, yuk mu.» şeklimde anla
mışlar ve davayı da yozlaştırmışlardır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyallerini uıesi g::! I, 
-büyük dev bir proje devletten büytlc fedakâr
lıklar, toplumda tam bir kalkın na, toplumsal 
değer yargılarında ve çal iş andırın tünün de 
hizmet idealizminin kurulup yerle-me.l gibi 
köklü tedbirleri gcrjklı'rir. Bumdnıı cvvel'n hü-
kümerlerin tutumu, ne gereken fedakârlıklar' 
yapabilmiş, ne toplumda tam bir ka'kmma ola
bilmiş, nede çalışanların tümünde hizmet 'idea
lini kurabilmiştir. İş böyle kala ka'a, her tür
lü güçlüğün omuzlarına yüklcadiği sağlık hiz-

-moti 'görevlilerine kal'miKrıı1. 'Sağkk hizme;:'.nin 
İdealist görev'T.lerî, herkedn kendi çıkarma 
itı'Idiği bu toplum düzeninde, crnuzlaıına yi'.'c-
'knen yükü •elbcit'te taşıyamazlardı. Kaldı ki 
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onların bu durumuna dahi anlayış göstcrmc-
ınıiş, zaman gelmiş tazminatları kesilmiş, za
man gelmiş Bakanla randan ya/rd'mı görmemiş
lerdir. 

iScRya" 1 ektirmenin başarısız görüntüs ünün 
sJj'Jji, ona inanmaiyan «iSosyaliizasyon» keli-
nıeilnln başındaki «Sosyali» kelinıesinden. kor-
kanlanu. elimde tatibik lalihslzıiğıine uğraıma-
sından Teri gelmiştir. (C. H. P. saralarrolan al
kımlar) Sosyalleştirme bir amaç değl', amaç
ları gerçekleştirmek için bir araçtır, bir hizmet 
•verme şeklidir. 

ıBu llLaıla, sosyalizasyonun Türkiye'de uy
gulanmasını C. H. P. olarak sonuna kadar des-
iLıideyeeeğlz. 

SLöyaflzasyonda istihdam Borunu, bugünkü 
çöküntüııün başlıca falktJörılerinden en önemli
yidir. Kurulduğu zaman, anlaşmalı eleman sta
tüsüne dayandırılan sosyalleştirme, sonradan 
yo'Jorsiz bir Personel Kanunu kapsamı iç/İn
de güçlüklere itilmiştir. Sağlık hizmetleri için 
özel Ibir personel rejimi uygulanmam ve (bu
radaki ibekimiiğin cazip hale geHirilmesi şartır. 

Büz şuna imanııyoruz ki, ülkemizin sağlık 
hizmetleri'ıntı kurtuluşu telk bir yokla, vauıta-
larını yukarda arz elliğim mililî sağhik p^lili-
kaisının kurulması r e bunun tatbikiyle müm
kündür. 

Gci'.ıeC Sağlık Sigortasına gelince: Genel Sağ
lık Sigortası, sofsyalleştiıtacyc karşı olan, onu 
yıikacak bil' ilke değirdir. Genel Sağlık ifl'i^or-
tası, millî sağlık hizmietinin finansman şctkli-
'd'u', bir hizmet verm'e şeklidir. 

Üstelik millî gelir dağılımının çok adaletsiz 
ve denlge'siizl'lkler içinde bulunduğu toplumu
muzda, millî geliri sağlık yönünden adaletli bir 
ciluU.de dağıt manın fek yolu Genel Sağdık Si-
gvıJtaısıdır. Aslında, Genel Sağlık Sigortası, ada-
letJi olmayan, geliri değluik bir toplumda üc-
ırelUiz hizmet vermedin en doğru yoludur. Üc
retsiz sağlık (hizmeti ancak, millî ıgeiıl âlıil da
ğılmış toplumlarda yararlıdır. Yoksa, farklı 
•gelir gruplarına ücıvt İz verilen hizmet, 'bir 
kcı-e daha ödeme gücü fazlaoıyle bulunan kesim-
l'eı'o düşük ge! lirlerden alman vergilerin peş
keşi anlamına gelir ki, bununda adaletsizliği 
«iladadır. Bu bakımdan sağlık sigortasının fi
nansman olarak millî sağlık hizmetline girnıesr'ı 
s artt i v. 
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Süöyallza^yonda uygulaııniaıyı en çek aksatan 
nolktalarm başında, her ne kadaır ona lınanıma-
yanların 'elinde kalmış olması gelirse de, aşa
ğıdaki faktörlerin de gözden uzak tutulmama
sı gerekir. Sosyalizasyonu aksatan sebeplerini 
diğeri de, eleman istihdam sorununıdlaki yan
lış uygulama olmuştur. 

'Sosyalizasyon 'bugün ancak- burslu öğren
ciye dayanmaktadır. Buralarda çalışan veya ça
lışacak hekimlere bazı avantajlar sağHanmasr 
şarttır. Meste lâ, soyalizaKiyonda çalışan pra
tisyen h'ekiml'erin büyük şehirlerde de görev 
alacak kadro tedlbinl-eniın'in alınmasıt, mahru
miyet bölgelerinde çalışan bekılimerin bir müd
det sorara daha iyi şartları olan (bölgelere kay
dırılması sisteme bağ'anmalıdır. 

Ocak hekimlerine, bir müddet .hizmetten, son
ra ilitksas yapmak imkânı sağlanmalıdır. Yani, 
sevimsiz, demokratik sistemle bağdaşmayan, 
polisiye tedbiı'lcr.değill, hizmeti cazip hale geti
recek tedbirler alınmalıdır.. 

Tam süre çalışma: Düğer ismiyle (Full - ti
me) çalışma, «'Tanı gün çalışma;» diye isimlen
dirilen fujil - lime deylmİLİn günle değil de, sü
ne l1 e ilgili olduğu düşünülüiDe, tam süre ça
lışmanın, en uygun deyim olduğu kanaatine 
varılır. 

Eıu'şıtı olan part - ıt'kıne çalışma da tam sü
renin bir bölümünde yapılan çalışma, anlamın
da ku'd anılmaktadır. Aslında, tam süre çalış
ıma şeklinde sadece çalışmamın süresıi değil, on
dan; da önemli olarak çalışmanın sürekliliği aıı-
lamı vardır. Bu da, klzmete sin'ekili odiarak bağ
lı, diğer bir deyimle, (başka bir biamete bağlı 
turnadan çalışma anlamlarını kapsamaktır. M-
'tekim, 'bu özellikler bllinm!edıiğinıden, ıbulgüne 
kadar Maliye Bakanlığı tam ısüre çakçimayı 'bir >, 
fazla çalışma olarak değerlendirmiştir. Halbu
ki, tam süre çalışana ile fazla çalışma., benzer
likleri olmasına rağmen, birbirinden ayrı şey
lerdir. Tam süre çalışmanın amaçlarını düşü
nürken, yanıkııamak gerekil'. Tam süre 'çalış
ıma, «Hekimler az hasta bakıyorlar, daha, çok 
hasta 'baksınlar» diye çıkarılmamıştia'. Hekim
lerin baktığı 'hasta 'sayısı ilıkbir zaman az ol
mamıştır. Hiçbir zaman az çalışma olanağı bul-
'mamışlardır. Bunlar istatistiklerle belcidir. Bu 
'bakımdan, «Hekimlerin baktıkları hasta sayı-
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sı ç'ok artmadı» düyerek, tam sür'e çaikşmanaıı 
(kritiği yapılamaz. îştte, bugüne kadar tam süre 
çalışma, yukarıda arz 'ettiğim şekillide değerlem-
dMlmediğti içindir ki, muvaffak olamamıştır. 
Tam ısüre çalışmamın, C. H. P. olarak daima 
yanında olacağız; ama ıta/m süre çalışmamın1 âş-
1'erMk kazanması için 'bazı tedbirler gereM-
dilr, bunları arz ediyorum: 

'Tam süre çalışma, kamu sektörü çalışima-
sıının temel ilkesi kalbul edilmelidir. 

'Tam süre çalışma, millî sağlık hizımetin&tı 
her yerinde ve her bölümünde uygulanmalı
dır. 

'Tam süre çalışma ödenekleri genel bütçe
den ödenmelidir. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanıma geliince: 
Ülkemizde devamlı süregelen bir prohleım ol
muştur. Genel 'bütçelerde, hıiiçibâr zaman, ömemıi'-
me uygun iyeri alamayan siağlık hizmetleri bu 
yüzden ek gelir kaynaklarına yönelmek zorun
da kalmıştır. 

(Sağlık »hizmetlerine halkın katkıda buluni-
ma eğilimi vardır. Bu, kısmen şükran borcum
dan, kısmen de ücret verildiği takdirde hastaya 
&yâ 'bakılacağı yolundaki düşüncelerinden ileri 
gelmektedir. 

BAŞŞKAN — Bir dakikanız kaldı, ona gö
re tamamlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL TABAK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zaman kâ
fi geümıediiği için 'bunların derinliğime inemiyo
rum. Mühim olan bâr konuya değinerek sözle
rimi Mıtirmek istiyorum. 

(Bendem önce konuşan bir arkadaşım, Tür
kiye'de yeterli doktoram olduğunu; fakat fon 
doktorların, bölgelere adaletli ıbir şekildi dağı-
tılmadığındam bahsettiler. 

Bıı hususa Sayım Bakanım cevap yenmesi 
'gerekir; ama !ben bu konuşımamla, 'burada ken?-
ıdiMme d;e cevap vermiş oluyorum: Bu böyle de
ğildir. 

Türkiye'mim doktor ihtiyacına gelince; ha
len memleketimizde yurt dışındakiler hariç, 
117 Iblin doktor vardır. Dünya standartlarına gö
re, mevcut ilh)ttiyacrmrz 3.1 bindir. Mjevcut 31 bdm 
ihtiyaca, her sene 1 milyon nüfus artışından 
dolayı gerekli1 1 000 doktoru da ilâve edersek, 
bugüne kadarki uygulamayla, memleketimizin 

doktor ihtiyacını ancak 120 seme sonra halle-
deıbiUMz. 

119^1 senesinde îstanibul'da bir tıp fakültesi 
ve bir avuç öğretim görevlisi varken, mezun 
•olan doktor sayısı 425 kişidir. Aradan 34 yıl 
geçiyor ve 11 tııp fakültesi daha açılıyor; «buna 
rağmen, 1973 senesinde 'bütün fakültelerden 
mezun olan doktor sayısı 700 - 800 arasındadır; 
300 fark vardır. 

iŞinrdi sizlere soruyorum; 34 yıl evvel, bir 
avuç öğretim görevlisinin bulunduğu bir fakül
teden 42!5 kilsi mezun olurken, 12 fakültenin 
bulunduğu ve mezun olan her doktor sayısı ka
dar da öğretim görevlisinin bulunduğu bir za
manda, neden 700 - 800 arasında mezun verili
yor? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

lYaJbancılara el açtığımız şu halimizle, «Tıp 
fakültesi açıyorum» 'diye 30 tatehe alarak yüz 
milyonları' hovardaca çarçur etmeye hangimi
zin hakkı vardır? (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bundan, tıp fakültesi açılmasına 
karşı olduğumuz mânâsı çıkarılmamalıdır. 
Esas şikâyetimiz, mıilyionlar harcanmasına ra>ğ-
men fakültelere az talebe alınmasındadır. 

Balkımız değer i arkadaşlarım, ben, 19'64'te 
mezum oümiam lâzımidı, 1967'de mezun oldum. 
1967'den 1974'e kadar 6 - 7 sene oldu. 7 sene ev
velki bir talebinin haleti ruhiyesi veya gördü
ğüm manzara ile konuşuyorum. 

Nedir çıkar yol? İsitanlbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi bin kişi alıyordu, şıilmdi çok az alı
yor; 300 küsur kişi alıyor. Cerrahpaşa Tıp Fa
kültesi 500 kişi; Ankara Tıp Fakültesi 500 kişi 
ki, ben bu fakülteden mezunum; bu fakül
tenin bir tarafı Dikimevindedir, . bir tarafı 
Hamaktadır, bir tarafı Akderededir; bir 
kışladır... Bu yetmiyormuş gibi, buna ilâve
ten milyonlar harcanarak, Haeettepenim yanın
da salhane blir Tuna yapılmıştır. 

'1946 senesinde nekadar talebe alıyorsa, bu
gün de aldığı talebe aynıdır. (O. H. P. sırala
rından «Rekalbet başlar diye doktor yetiştir
mek istemiyorlar» sesleri) 

Ankara Tıp Fakültesi 500 kişi, Hacettepe 
Tıp Fokültıesi 500 kişi, Erzurum Tıp Fakülte
si 500 kişi, Çukurova Tıp Fakültesi 5O0 kişi, ge
riye kalan 5 fakültemizde 100'er öğrenciden 
500 öğrenci alırsa toplam 4 bim öğrenci eder. 
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BAŞKAN — Say m Tabak, süreniz doldu, 
lütfen tamamlayınız efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL TABAK 

l ([Devamla) — Sayın Başkan, son cümlemi ta
mamlıyorum. 

Çift tedrisat yapmak suretiyle, katlarsanız, 
'8 bin talebe eder. İşte, Türkiye'nin doktor ihti
yacının karşılanmasının en güzel yolu budur. 
•(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım, mü
samaha buyururlarsa, çok az bir konuşmam kal
dı, bununla konuşmalarımı bitiriyorum. 

Asistan doktorlar, eğitim hastanelerinin bel
kemiğidir. Bütün yük onların sırtın dadır. Gün
de 100 - 150 hasta muayene ederler. Ailelerin
den vıe çocuklarından uzak kalarak, gün aşırı 
njöbet tutarlar. Şimdi bu asistanların fazla me
saisi kesilmiştir. Bu kişileri, manen ve madde
ten tatmin etmeden, onlardan güleryüz bekle
mek, hele kişilere özıel olarak güleryüz beklemek 
mümkün değildir. 

Hastane basarak, buzdolabından pelerin çı
karma şeklindeki yönetim devri, hele hele, ya
nında ıgötürdüğü fotoğrafçıya poz verip rek
lâm yapma devri çok gerilerde kalmıştır. Cum
huriyet Halk Partisi bu şekilde hafif devlet 
anlayışının daima karşısında olmuş ve karşısın
da olacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Artık, hekimleri sevme, onların dertlerini 
dinleme ve sağlık meselelerini onlarla beraber 
çözümleniie devri açılmıştır. 

Eğitim hastaneleri başhekimlerinin tayini 
mevzuu bir sisteme bağlanmalıdır. Başhekimler, 
bakanların arkadaşlarını memnun etmek için 
görevden alınmamalıdır. Bu anlayış, Cumhuri
yet Halk Partisini eskiden beri yadırgadığı ve 
kabul ^etmediği bir anlayıştır. Onun içindir ki, 
•eğitim hastanelerinde; Batıda olduğu giibi, üni
versite dekanlık sistemine benzer ve adına bord 
sistemi denen, şeflerin kendi aralarında muay
yen seneler için seçecekleri başhekimlik sistemi 
getirilmeli dir. 

Böylelikle, keyfî atamalar, keyfî almalar, 
ahbap ve dost memnun etmek için onun bunun 
ıgururuyla oynama gibi gayriinsanî hareketler 
sjon bulmalıdır. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı bitiriyo
rum. Bu arada Bakanlığımızın müsteşar ve ge
nel müdürlerinden başlayarak, sağlık ordusu-
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nun köydeki ebesine kadar bütün personeline 
Cumhuriyet Halk Partisi Gnıpu adına başarılar 
diler, 1974 bütçesinin hayırlı olması dileği ile 
hepinize saygılar sunarım, 

Hürmetlerimle teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tabak. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Oğuz Aygün'ün. Sayın Aygün, buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Yüce Meclisin muhterem Başkanı, 
muhterem, milletvekilleri, muhterem Bakan ve 
bakanlığın değerli mensupları; 

Adalet Partisi Grupu adına, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşle
rimizi, tenkid ve temennilerimizi açıklamak üze
re Yüksek huzurlarınızda bulunurken, hepinizi 
sevgi ve saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

Anayasamızın ruhuna ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kuruluş gayesine uygun 
olarak, Bakanlığın görevlerini kısaca, üç mad
dede toplamak mümkündür. 

Birincisi; koruyucu hekimlik. Vatandaşları
mızın beden ve ruih sağlığı ve bunun emniyetiy
le; buna bağlı olarak, hastalık yapan ortamın 
önlenmesidir. 

İkincisi, tedavi edici hekimlik. Her türlü 
hastalığın, fertler ve kitleler üzerindeki tahri
batının izale edilmesi ve yeniden sıhhatlerine 
kavuşturulmasıdır. 

Üçüncüsü; sosyal yardım. Yoksul, muhtaıç, 
dar gelirli ve sosyal imkânlardan mahrum olan 
şahıs ve kitlelere sağlıklarını muhafaza edecek
leri vasat ve zeminin kazandırılmasıdır. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda müzakereler 
sırasında da arz ve ifade etmeye çalıştığımız gi
bi, Sağlık Bakanlığının «n mühim görevi olan 
koruyucu hekimlik mevzuunda yapılanları ve 
yapılmaya çalışılanları yeterli ve kâfi görme
mekteyiz. Bakanlığın, bu görevini birinci plan
da yapmasının ve liyakatla neticeyi istihsal et
mesinin, güzel Türkiye'mizde pek çok sıkıntıyı 
izale edeceğine ve diğer sahalardaki tenfcidlleri 
ortadan kaldıracağına inanıyoruım. 

(Bakanlık, bizce temel görev olan koruyucu 
hekimliği ikinci plana atmış, âdeta hastane iş
letmeciliği yaparak, tedavi edici hekimliği esas 
görevi gibi kabul etmiştir. Eğer koruyucu he-
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kimlik çalışmaları medenî ve ilmî ölçüler içinde 
ve hassasiyetle ifa edilecek olursa ve bilhassa 
koruyucu hekimlik hizmeti yapan çeşitli kuru
luşlar arasımda koordinasyon temin edilerek 
personel ve zaman israfı da önlenerek hizmet 
verilecek olursa, bakanlığın bugün tedavi edici 
hekimlik sahasındaki sıkıntıları, bunalımı ve 
zafiyetleri, büyük ölçüde yükü azalacağı için, 
bertaraf edilmiş olacaktır. 

'Sağlılk Bakanlığının meseleleri, 'Bakanlık 
hudutlarının çok - dışındadır ve dışında olma
lıdır. Kitle sağlığı ve koruyucu hekimlik 
için hemen her bakanlık, her müessese ve her ku
ruluşun işbirliği ve elbirliği şarttır. Zira bu, 
sadece vatandaşlarımızııı sağlığı bakımından 
millî bir mesele olmakla kalmayıp, aynı zaman
da iktisadî, sosyal, sosyo - ekonomik, turizm, iç 
ve dış ticaret bakımlarından da buhranlar, mad
dî ve manevî zararlar tevlit edeceği için, bütün 
vatanımızı, Devleti ve özel sektörü ilgilendir
mekte ve etkilemekte ve tesiri altına almakta
dır. Bu hassas durum dikkate alınarak, sağlık 
politikamıza, bilhassa koruyucu hekimlik saha
sına Devletçe, 'milletçe ve hükümetçe değer ve-
riimıeısini, bu şekilde tedavi odici hekimlik yü
künün de azaltılmasını; Vatandaşımızın, Ana
yasamızda da esprisini bulduğu şekilde sağlık 
emniyeti, rüh ve beden huzuru içinde çalışma 
ve yaşamasının medenî memleketlerin seviyesin
de temin edilmesi zamanının çoktan geldiğine 
inanıyor, henüz bu politikayı gereği kadar ra
yına oturtamamış olduğumuzu görerek de üzün
tü duyuyoruz. 

'Aziz vatandaşımız hastalık fobisinden ve 
hastalandığı zaman da nasıl tedavi edilebilece
ği endişesinden kurtulmalıdır. Bugün pek çok 
kimse, - ciddî manada Devletin teminat, garanti 
ve 'emniyetinden yoksun bulunduğu için, Gena-
bi Allah'a olan inancının ümidiyle ayakta dur-
maktadır. Burada bir hakkın teslimini de yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Koruyucu hekimliğin bazı sahalarında Ba
kanlık bünyesinde, bugüne kadar feragatin, fe
dakârlığın, cefakeş ve çilekeş çalışmaların sa
mimî ve candan gayretlerinin sonucu olarak, 
büyük başarı göstermiş olanlar vardır. Muvaf-
fakiyetleriyle kendi sanallarında «Sağlık Ba
kanlığı varmış» dedirtenler vardır. 
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Bulaşıcı hastalıklar sahasında Bakanlık ça
lışmalarına takdirle karşılıyoruz. Sıtma - Savaş, 
Trahom1, Kanser, Frengi ve Lepra savaşı saha
larında, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, 
(Sağlık Bakanlığının çalışmaları fevkalâde ve
rimli, müspet netieeli ve iftihar edilecek dere
cededir. Bilhassa verem - savaşta beynelmilel 
şöhrete ulaşılmıştır. Bunun gururunu verem -
savaşçıların önderliğinde milletçe taşımaya hak 
kazanmışızdır. Bütün bu sahaların aziz tıbbî 
(mücahitlerini yüksek huzurlarınızda minnet ve 
şükran histerimizle ve saygı ile selâmlıyorum. 
Bu sahalarda yaptığımız ilerlemelerle iptidaî, 
ıgeri ve zavallı değil; ileri, medenî ve güçlü biir 
ımüllet ve devlet almaya liyakat kazandığımızı 
ispat etmişizdir. Koruyucu hekimlik mevzuun
da söyleyeceklerimizi tamaımlarken iki hususa 
dilkkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Gıda kontrolü, Sağlık Bakanlığı bünyesin
de yapılırken bu yetkinin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının emrine verilmesini hatalı, 
sakıncalı hattâ zararlı bulmaktayız. 

EV haşerelerine ait mücadele ilâçlarına imal 
ruhsatı veya ithali ruhsatı Verme ile, piyasa 
kontrolü, yerinde bir kararla birkaç senedir 
'Sağlık Bakanlığı yetkisine verilmiştir. Bu sa
hada kâfi taJhlil laboratuvarları Sağlık Bakan
lığı bünyesinde yoktur. ABGEde veya Tarım 
Bakanlığında idareten yapılan tahliller ile, ço
ğu zaman da bu tahlillerden mahrum olarak, 
piyasada mevcut ruhsatsız ilâçların süratle top
latılarak akut Veya kronik zehirlenmelere se
bep olan ve vatandaşımız tarafından rastgele 
kullanılan bu ilâçların zapturapta alınma zama
nı ıgelmisjtir. 

Tedavi edici hekimlik sahasına gelince; 
ISağlık kuruluşlarının bugünkü durumunu dün 
ile mukayese ederek, «seneler öncesine göre if
tihar edilecek seviyeye gelmiştir» diye, düşüne
rek rahatlık duyanlarla, aynı kanaati taşıma
dığımızı; sağlık kuruluşlarını bugünkü seviye
ye getirenleri çalışma gayret ve zahmetlerin
den ötürü takdir ve tebrik etmekle beraber, ma
ziyi değil bugünkü dünya medenî milletlerinin 
ısağlıîk hizmetleri seviyesini ölçü olarak kabul 
^ettiğimizi arz etmek isterim. Bu espri içinde, ta
rihin derinliklerinde hükümdarlarının camii, 
hükümdar eşlerinin ise, şifa saçan dârülşafaka 
yaptırması, buralarda hem hasta bakım ve 
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/tedavisi, hem tıp tedrisi yapılması gelenek ha
line gelmiş ve devrinin tıbbî imkânlarının en 
ilerisini sinesinde yaratmış bir milletin evlâtları 
•olarak, medenî milletlerin tıbbî imkânlarından 
ıbir adım geride kalmamayı da istemek, benim, 
sizin ve bütün aziz vatandaşlarımızın en tabiî 
hakkıdır. 

Hastanelerimizi, her müracaatı mutlak de
ğerlendirecek derecede işler hale getirmek; on
ları, .aile yuvaları gibi, şefkat ve şifa saçan mü
esseseler halinde vazife görür yapmak meebu-
rriyetindeyiz. Ne feragat ve fedakârlık içinde 
çalışan ve şefkatli alâkasını cömertçe hastasına 
veren hekimin hakkını inkâr edebiliriz, ne de 
(hekimlik aşk ve hevesini yitirmiş, şefkat duy
gusu nasırlaşmış bir hekimin hegemonyasına 
göz yumabiliriz. Hekim olacaklarla, hekim olan
larla, bilgiden evvel şefkat ve insanlık aramalı 
ve istemeliyiz. En modern cihazlarla ve en son 
keşfedilen terapötik maddelerle tedavi yapabi
len. hastaneleri .kurarken ve çalıştırırken, he
kimlik aşkını ve heyecanını taşıyan, hastaya 
şifa vermiş olmanın gururunu her şeyin üstünde 
tutan değerli Türk hekimlerini vazifeli kılmalı
yız. Hekimliğin, hastalık teşhisinde en mühim. 
karakteri, bilgi dağarcığı değil, semptomlardan 
netice istihsal edebilecek, analiz ve sentez kabi
liyeti ve başka deyimle, muhakeme gücüdür. 
Teşhisten sonraki tedavi safhasında ise şefkat 
ve sıcak alâka temel unsurlardır. 

Bakanlık, bu vasıfları meydana çıkaracak 
ve bu vasıflarına göre hekimleri değerlendire
cek bir anlayış ve çalışmanın içine bugüne ka-
daır girememiştir. Manevî ölçüler yerine, maddî 
'değerler nazarı itibara alınmıştır. Kaldı ki, 
dünyanın her parçasındaki hekimlerden daha 
üstün meziyetlere, kabiliyetlere ve insanlık has
letlerine sahip Türk hekimi, sanki bu hasletleri
ni kaybetsin, reaksiyoner olsun ve bıkkınlık içi
ne girerek hekimlik vasıflarını yitirsin diye, 
âdeta çok fazla yükün, kafa ve beden olarak 
yıpratan bir ağırlığın içine itilmiştir. 

Hekimin sanatkâr, tıp ilminin de sanat oldu
ğunu kalbul etmek lâzımdır. ıSanatkâra duyulan 
hürmet ve takdir hekimden esirgenmemelidir. 
Sanatını icra edenken gerekli huzur ve refah te
min edilmelidir. Hekim madde olarak görülme
meli, biraz da uhrevî olan manevî şahsiyeti ve 
varlığı kabul edilmemelidir. Medenî memleket

lerde hekim, en çok itibar gören meslek mensu
budur. Hekimin sanatının sosyal cephesi var
dır ve dinî cephesi vardır. Allah'a herkesten 
çok yakın olan, yakın olması icabeden ve her 
hastayı Cenabı Allah'ın emaneti kabul eden he
kime,. hakkı olan sevgi ve saygı gösterilmelidir. 
Hekim, hekim olmakla feragat ve fedakârlığı 
peşinen kabul etmiş insandır; ama cnu muhafa
za ve ona maddî ve manevî karşılığını vermek 
do cemiyetimizin görevidir. Hekime sanatı, zor
la değil, gönül aşkı ve heyecanı ile ifa ettirile-
hilir. Allah'a karşı vicdanından gelen sesle iba
det yapar gibi hasta tedavi ve yardımı yapan 
hekim, muvaffak olur, kusurlarını ancak vicda
nında, kendi içinde hisseder. 

Anayasamızla angarya bağdaşamaz; ama 
hekimler angarya ile hayatları boyunca yüklü
dürler. Hangi sektörde çalışırsa çalışsın, 'gece
leyin tatlı uykusundan kaldırılan, soğuk, kış, 
yağmur, fırtına demeden vazifeye çağırılan he
kim vardır; kendi hastasını ihmal etmeye mec
bur kalarak, başkasına deva bulmaya zorunlu 
kılman hekim vardır. 21 saatlik nöbetlerle gün
lerce devam eden, devamlı dikkat isteyen, çoğu 
kez heyecanın yarattığı ruh haleti ile madden 
ve manen yıpranan hekim vardır. Bunların ço
ğu da dışarıdan göze görünmeyen,, fevkalâde 
ulvî hizmetlerdir. Bütçe ve Plan Komisyonun
da da, çok hürmet ettiğim değerli Bakana ve 
bakanlık mensuplarına büyük bir saygı ile arz 
etmiş olduğum gibi, hekimlerimizin branşlarına 
göre yıpranmalarını karşılayacak ve telâfi ede
cek, bir fiilî hizmet ve yıpranma tazminatını ön
gören kanun tasarısının, süratle bakanlık tara
fından hazırlanarak Yüce Meclislerimize sunul
ması zamanı çoktan gelmiştir. Bakanlık bu hiz> 
nıeti, tahmin etmemekle beraber, yapmaktan 
sarfınazar eder veya gecikirse, bu teklifi değer
li parlamenter arkadaşımızla beraber, kanuni 
teklifi halinde getireceğimizi ve Yüce Parlâ
mentonun anlayış ve takdirine arz edeceğimizi 
hu vesile ile kaydetmek isterim. 

Hekimi hem madden hem manen tatmin -ede-
öeksiniz ve hekimlik hasletleri ile dolu olanları 
kilit noktalarında tam salâhiyetle vazifeli kı
lacaksınız; ondan sonra bütün modern tıbbî im
kânları getire çetemiz; sonra da vatandaşı ada
letli bir sisteme bağlayarak hastane kapıların
dan kurtaracaksınız. Bir bakıma milletlerin me-
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deııiyet dereceleri, hastanelerinde vatandaşları
nın gördüğü muamele ile ölçülür. Bu ölçü ile, 
hastanelerimizi Türk Milletinin vakarına ve 
'haysiyetine yakışır derecede organize etmeye 
mecburuz. Vatandaşı, yataklı tedavi kurumları
na endişesiz, korkusuz ve vasıta aramadan gi
debilir ve ısüratle derdine deva bulunur hale ge-
tirdiğimdz gün, güzel Türkiye'mizin en büyük 
problemi halledilmiş olacaktır. Bu sebeple, me
seleleri her sene bu kürsüde dile getirerek neti
cede hiç bir değişiklik olmadığını görmenin ve 
tekrar şikâyetçi bulunmanın üzüntüsünden kur
tulmak istiyorsak, evvelâ bakanlığa arza çalış
tığım anlayış ve değerlendirmeyi telkin ve ka
bul ettirmemiz lâzımdır. Bir taraftan haklı ola
rak hastane kapılarına yığılan, ıstıraptan ve 
beklemekten şikâyetçi olan aziz vatandaş; öbür 
taraftan, gene pek haklı olarak korkunç bir iş 
(hacmi içinde, demoralize olup, tatmin edici hiz
met verememenin ve verdiği hizmetin hiç de
ğilse maddî ve manevî karşılığını alamamanın 
ezikliğini duyan sayın ve sevgili hekimler.,. Her
kes haklı; peki haksız olan kim? Yetkili olan
lar ; biz, siz, hepimiz... 

Bu sıkıntıların yanı başında, Sağlık Bakan
lığının 'elindeki yatakların hepsinin aktif olma
yışı da .ayrı bir problemdir. Yüksek malumları
nız olduğu veçhile, Millî Savunma Bakanlığına 
ait tesisler hariç, 777 yataklı tedavi kurumların
da ceman 80 179 yatak mevcuttur. Bunun 
50 279'u Sağlık Bakanlığına bağlı, 29 210'u ba
kanlık dışı kuruluşlara aittir. Millî Savunma
nın ise toplam yatak sayısı 95 279'dur. Sağlık 
Bakanlığının takriben 18 000 yatağı bugün hiz
mete girememiş durumdadır. Temenni ederiz 
ve gönülden dileriz ki, önümüzdeki aylarda bun
ları da hizmet eder hale getirmek mümkün ola
bilsin ve derde bir miktar daha deva olabilsin. 

Bu arada Ankara Âcil Yardım ve Trafik 
Hastanesinin bugünkü üzücü ve çok kifayetsiz 
durumuna temas etmek istiyorum. Büyük ümit
lerle ve bir dernek tarafından candan ve sami
mî gayretlerle hayırseverlerin lütfuyla yapılmış 
olan bu hastanenin, 27 . 3 . 1974 tarihli proto-
ıkol ile, işletmesi Sağlık Bakanlığına devredil
miştir. 200 yataklı olmasına rağmen 50 yata
ğı hizmete açılmıştır, tdareten vazife gören bir
kaç sayın hekimin dışında gerektiği kadar uz
man bulunmadığı için âcil vakalara müdahale 

gücünden mahrumdur, beklenen hizmeti yapa
mamaktadır. Bu hususta başta Sağlık Bakanlı
ğı olmak üzere, bütün kuruluşların süratle hare
kete geçmesini, ıgerekli personelin teminini, ge
rekli cihaz ve gereçlerin teminini; bugünkü has
tanelerin âcil servisleri gibi değil, Avrupai bir 
tarzda anlayış ve işleyiş ile hizmete sokulması
nı gönülden dilemekteyiz. 

HeMmlerimizin kadrosuzluk problemi, artık 
tarihe karışmalıdır. Bakanlık hekimlerini, baş
ka kuruluşlardaki hekimlerin imkânlarına gıp
ta eder halden kurtarmalıdır. Yataklı tesisle
rin, farklı mesai, farklı hizmet, farklı personel 
pozisyonları itibariyle, karşılık ve adaletsizlik 
durumlarından kurtarılması için, ne şekilde 
olursa okun, ama ölçü içinde, tek elde toplan
masının zaruretine inanıyoruz. Bu husus, 1974 
icra planında da yer aldığı şekilde ifa edilme
lidir. 

Halen Türkiye'de sağlık hizmeti yapan 50 
civarındaki kuruluşta, personel istihdam ve üc
ret politikasıyle çalışma program ve şekilleri 
birbirinden farklı ve hattâ çoğu yerde tezatlar 
içerisindedir. Hekimlerin çalışma şekillerine is
tikrar verilmelidir. Ful - taym, part - taym, en
tegrasyon ve rotasyon şeklinde, değişik çakşm,a 
şekilleri vardır. 

Yataklı tedavi kurumlarının muayyen şahıs
ların inhisarından ve istismarından kurtarılma
sı da acilen lüzumludur. Ciddî, hassas ve ada
letli bir teşekkül kurularak, hasta yatma işlem
leri bu teşekkül tarafından organize edilmeli
dir. 

Özel sektörü, Devletin yükünü azaltabilmesi 
ve sağlık hizmetlerinle geniş ölçüde yardımcı 
olabilmesi ve rekabetle en iyi hizmet örneğini 
verebilmesi için, teşvik ve himaye etmenin lü
zumuna inanıyoruz. Pek tabiî, Devletin ciddî 
ve yapıcı murakabesi altında olmak kayıt ve 
şartıyle bu yapılmalıdır. 

(Sosyalizasyon mevzuunda ise, plan hedefle
ri istikametinde başarı ve netice elde edileme
miştir. Bu mevzu yeni baştan ele alınmalı, alda
tıcı ve ümitleri kırıcı durumundan kurtarılma
l ı ; biran önce çıkması ve en mükemmel şekilde 
kanunlaşması için parti olarak gayret sarf ede
ceğimiz «iG-enel Sağlık Sigortasına» hazırlayıcı 
ve yardımcı bir hale getirilmelidir. Hükümet 
programında «Gfenel Sağlık Sigortasının» ge-
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rektiği kadar değerlendirilmemiş olmasını ve 
taısarının şu ana kadar iktidar partisi mensup
larının ekseriyette bulunduğu, Millet Meclisi 
(Sosyal İşler Komisyonunda gündeme girmemiş 
bulunmasını üzüntü ile karşılamaktayız. ('A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sağlık Bakanlığının anakanunları sayılabile
cek; Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair Kanun, 
1261 sayılı Tıbbî Müstahzarlar ve İspençiyari 
Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Ka
nunu gibi; 40-45 sene önce, o günlerin ihtiyaç
larına ancak cevap verebilen ve bugün kapsamı 
ve müeyyideleri itibariyle kifayetsiz ve güçsüz 
olan kanunlar; Adalet Partisi İktidarı zamanın
da gerek Hükümet tasarısı ve gerekse sayın par
lamenterlerin teklifleri olarak, geçen dönem ben
denizin de Başkanı bulunduğu Millet Meclisi 
Sağlık Komisyonunda, uzun ve ciddî müzakere
lerden sonra kabul edilerek, Millet Meclisi gün
demine kadar gelmiş ise de; Anayasa değişikliği 
ve reform kanunları sebebiyle mesaisi daralan 
Meclislerde görüşülme zamanr kalmayarak, maa
lesef kadüfc olmuşlardır. Bu ve diğer kanunlar, 
'günlerdir Sağlık Komisyonunda bekletilmekte
dir. Başkanı ve üyelerinin ekseriyeti iktidar par
tilerine mensup olan bu komisyonun, bugüne ka
dar vazife taksimi dışında hiçbir toplantı yap
mamış olması da calibi dikkattir ve üzüntü veri
cidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu gerçek karşısında, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü sevgili ve değerli arkadaşımın, sos
yalizasyon mevzuunda bize atıf yaptığı ifadeyi 
ise, burada lâtife olarak kabul ettiğimi ifade et
mek isterim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Bakanlığın ismini de taşıdığı «Sosyal yardım» 
mevzuuna gelince; bunu da bütçesi itibariyle ki
fayetli bulmamaktayız, önünüzdeki aylarda yurt 
içi ve yurt dışı teşekküllerden de yardım temin et
mek suretiyle başta yoksul, kimsesiz ve başıboş ço
cuklar ve gençler olmak üzere, bütün muhtaç ve 
düşkünlere iyi bir organizasyonla gerekli yardım 
elini uzatmasını temenni ediyoruz. Devletçe bakı
ma ihtiyaç duyulan ve evlerde bakımı imkânsız 
olan psikiatri ve nöroloji hastaları için de çok uzun 
mlüddet kalabilecekleri tesis ve imkânların artı
rılmasına gayret edilmelidir; sadece artırılması 
(kâfi değildir, çalışır hale getirilmelidir. 

Bu arada, «Ana ve çocuk sağlığı» hizmetleri
ni de yeterli bulmamakla beraber; imkân darlı
ğına rağmen, yan yardımlar temin etmek sure
tiyle bu sahada hizmet vermeye çalışanları gö
nülden tebrik ve takdir ederiz. «Aile Planlaması» 
çalışmaları da şayanı takdirdir. İhtiyaç duyulan. 
Sosyal Hizmet Kurumu kanun tasarısı da biran 
önce kanunlaşmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı için çok ciddî bir problem 
haline gelmiş olan ilâç sorununa gelince; her sene 
bütçelerde ve bütün Hükümet programlarında; 
yerli hammadde istihsali, ithal edilen hammadde 
istihsali, ithal edilen hammadde ve ilâçlar, piya
sada aranan ve bulunamayan yabancı müstahzarla
rın yaptığı yankılar, yabancı sermaye, yerli ilâç 
imalât müesseseleri, hammadde ve müstahzarla
rın fiyat ve kalite kontrolleri, ihracat meselesi, 
polifarmesi ve ilâç enflâsyonu, ilâç tüketim şe
killeri, zaman zaman değişik şekilde ve değişik 
açıdan yer almaktadır. Popüler bir mesele haline 
gelmiş olan konularda büyük spekülasyonlar ol
maktadır. Bakanlık yetkilileri bu işleri umumi
yetle yuvarlak beyan ve köklü olmayan icraat
larla, günlük hadiseler halinde geçiştirmektedir
ler; Artık bu sahada BakanUk ciddiyet ve vaka
rına yakışır istikrarlı kaideler ve tedbirler koy
malıdır. 

Şimdi bu ifadelerime mesnet teşkil eden ve 
Bakanlığın yukarıda arza çalıştığım meseleleri
nin tümünü teyit eden ve dikkatimizi çeken bazı 
hususlara yüksek huzurlarınızda işaret etmek 
istiyorum. 

İcra Planı 1974; (Sayfa 25, Tedbir 58) «Üç
üncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 811/8 ilke
sine ilişkin olarak; Devlet İlâç Kontrol Enstitü
sünün, planda açık olarak belirlenen çalışma dü
zeyine girebilmesi için gerekli hazırlıklar tamam
lanacaktır.» denilmektedir. 1973 İcra Planında 
da (Sayfa 28, Tedbir 76) aynı husus dercedilmiş 
olmasına rağmen; program döneminde, yani 1973 
sonuna kadar bitmesi lâzım gelirken bitirileme
miştir. Plana göre sorumlu Sağlık Bakanlığın
dan, kim hesap soracaktır? İcra Planına göre, 
önümüzdeki 7 ay içinde tamamlanması gereken 
hazırlıklar ne durumdadır? Bu enstitü, 1974 -yu-
lı sonunda, planda öngörülen çalışma düzeyine 
girebilecek midir? 1974 yıla programı yatınım 
projelerinde, bu ensltiıtü için şimdiye kadar 2 mil
yon lira harcandığı, 1974 yılı içinde de 2 2:53 000 
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lira harcanacağı belirtilmektedir. Adalet 
Partisi iktidarı zamanında gerekli arsa temin 
edilerek ilk adımı atılmış olan bu müessesemin, 
bugüne kadar ancak temeli atılmış ve zannedi
yoruz, bazı kişisel görüşler yüzünden 'atıl kal-
ımıştıı*. 

Diğer taraftan; icra Planı 1974; Sayfa 64, 
tedbir 253'te; «Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü
nün eleman ihtiyacına karşılamak üzere bir pro
je hazırlanacak ve gerekli «elemanların yetişti
rilmesi için teknik yardım olanaklarından ya
rarlanılacaktır.:» denilmektedir. Bu tedbir, 1973 
yılı İcra Planında da mevcuttu. Şimdi bilmek 
isteriz : 

Sağlık Bakanlığı, İcra Planında öngörülen 
projeyi hazırlamış mıdır? Koordinasyon için 
gösterilen üniversiteler dle ne gibi ilişkiler kur
muştur? Teknik yardım olanaklarından ne gibi 
yardım sağlamıştır? Yerli üretilen ve ithal edi
len tıbbî ve veteriner ilâçlarla bunların aktif 
maddelerinin tüm kontrollarmı yapacak ve bel
li ilâçlar için kullanılacak kontrol yöntemlerini 
standardize edecek Devlek İlâç Kontrol Ensti
tüsü ne zaman faaliyete geçecektir; yahut, da
ha ne kadar ihmal edilecektir ? İki senedir ya
pılması icap eden çalışmalar, önümüzdeki 6 ay 
içinde mi yapılacaktır ? 

Geçen senelerde bu kürsülerde dile getirilen 
ve geçen yıl arkadaşlarımızın sualine karşılık, 
o devrin Sayın Bakanı tarafından; «Yüce mü
essese Refik Saydam'a, yücelerin yücesi bir di
rektör aramakta olduğumuz içtin, iki senedir bu 
müessese vekâletle idare edilmektedir.:» denil
mişti. Şimdi yeri gelmişken tekrar soruyoruz : 
Üç senedir vekâletle idare edilen Refik Saydam 
Enstitüsüne değerli bir ilim adamı ve idareci 
vasıflarım şahsında toplayan kimse hâlâ bulu
namamış mıdır? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ay-
güri. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (De
vamla) — İcra Planı 1974; sayfa 25, tedbir 00 : 
«Yabancı sermayeli firmalarca imal 'edilen tıb
bî ilâçlarla, yerli firmalarca, teknik bilgi dış 
ödemesi yapılacak, imal edilen ilâçların ihra
catının artırılması, Sağlık Bakanlığı tarafın
dan Maliye ve Ticaret Bakanlıkları işbirliği ya

pılarak sağlanacaktır.» denilmektedir. Aynıca, 
Hükümet Programının sayfa 18 inde de; «İhra
catın geliştirilmesine özel önem verilecektir.:» 
denilmektedir. 1973 yılı İcra Planında da bu 
husus mevcuttur. Memleketimizin dış ticaret 
açığının, bilhassa son yıllarda büyümekte oldu
ğu ve ihracatın teşvik edilmesi gerektiği hepi
mizin malumudur. Ayrıca, memleketimizde li
sansla imal edilen ilâçların ihracatının da, (ta
biî teşvik edildiği takdirde) mümkün olduğu, 
Adalet Partisi iktidarı zamanında fiilen ispat 
edilmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) . Her nedense, 12 Mart sonrasının Hükümet
leri bu konuyu hiç .ele almamışlar veya ele al
mak istememişlerdir. Bunun nedenini bilmek is
teriz. Bağlık Bakanlığı lisans ile imal edilen ilâç
ların ihracatı için bugüne kadar ne gibi tedbir
ler almıştır? Hiç bir tedbir almmamıştır. Bu
nun bir nedeni olmalıdır; bunun açıklanmasını 
istiyoruz. İhracat lüzumsuz ise plandan çıkar
sınlar; lüzumlu ise lütfen gereğini ifa etsinler. 

Bütçe münasebetiyle Sayın Maliye Bakanı 
Deniz Baykal 'in; ilâç fiyatlarının düşmesiyle il
gili beyanlarda bulunduğu günlerde, Sağlık Ba
kanlığında ilâç sanayii ile görüşmeler yapılıyor
du. Bu görüşmelerin mahiyeti, yakında fiyatla
rı yükselecek ilâçların, sınaî maliyet faktörle
rini teşkil eden endeks fiyatlarının tespiti idi. 
Bakkalda satılan tuza kadar zam gelen bir ül
kede, «ilâçların fiyatları düşmektedir,:» diye bir 
iddiada bulunmak mümkün değildir. İlâç fiyat
ları yükselecektir ve bu da çok yakında olacak
tır. İdareciler, önümüzdeki günlerde çok sıkın
tıya gireceklerdir. Aksi takdirde, büyük bir 
ilâç sıkıntısı baş gösterecektir. 

İlâç fiyatları konusunda söylenecek bir hu
sus daha vardır. Sağlık Bakanlığı 7 . 4 . 1972 
tarihli kararnameyi uygularken bazı ilâç ima
lâtçılarına haksız gelirler sağlamıştır. Biliyor
sunuz, ilâç fiyatları hesaplanırken fiilî masraf
ların üzerine belli nispetlerde mesraf ve kâr he
sap edilir. Fiilî masraflardan biri de işçiliktir. 
İşçiliğin nasıl hesaplanacağı da 7 . 4 . 1972 ta
rihli kararnamenin 5 nci maddesinde gösteril
miştir. Ancak, Sağlık Bakanlığı, hangi sebep
ten olduğunu bilemediğimiz bir nedenle, karar
namenin bu maddesini uygulamamış ve işçilik 
için hakikî masraflara tekabül etmeyen bir fiks 
endeks yayınlamıştır. Bu endeksteki değerler, 
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bazı firmaların (fiilî işçilik ücretlerinin altında 
kalmış, bazılarınınkine uymuş; fakat bazılarının 
da çok çok üstüne çıkarak, büyük haksız gelir
ler sağlamıştır. Halk yararına olduğu iddia edi
len bu uygulamada halkın ya ran nerededir? 
Sağlık Bakanlığı bazı firmalara haksız gelir sağ
layan bu uygulama için kimden yetki almıştır? 
Bunun hesabını kim verecektir? Bunları soru
yor ve cevap istiyoruz. 

Kararnameyle ilgili şu hususlara da temasta 
fayda vardır. Kararnamenin 13 ncü maddesin
de; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tes-, 
pit edilecek tek düzen hesap planından bahis 
vardır. İlâç maliyetlerinin hesaplanmasında çok 
önemi olan bu hesap planı ne durumdadır? Ka
rarnamenin yayımından bu yana iki sene geç
miştir; fakat «tek düzen hesap planı her neden
se bir türlü tespit edilememektedir. Şayet yapı-
lamayacaksa, kararnamedeki bu maddenin de
ğişmesi gerekli değil midir? 

Yine kararnamenin 16 ncı maddesinde «Araş
tırma ve geliştirme yapan ilâç fabrika ve labo-
ratuvarlarma bir prim verileceğinden» bahis 
vardır. Bu güne kadar bu prim hangi firmaya 
ödenmiştir'? Ödenmemiş ise, bu seviyeye gelmiş 
olan bir sanayi, neden araştırmaya yönelmek is
tememektedir? Bunun nedenleri tahkik edilmiş 
midir? Araştırma ve yeni keşiflerin bedelini da
ha ne zamana kadar yurt dışına ödemeye de
vam edeceliz? Soruyor ve cevap istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, son söz olarak; su, 
kanalizasyon, hava kirlililıi, temiz gıda, çevre 
sağlığı gibi hizmetlerinin kifayetsiz olduğunu 
ve bu sahada süratle Sağlık Bakanlığı tarafın
dan bir seferberlik ilân «edilmesi icap «ettiğini; 

Yine son söz olarak, hastane yatak adedinin 
artırılması gerektiğini, yeterli personelin temin 
edilmesi icap ettiğini, «yatak yok» gibi iptidaî 
ve geri kalmışlığın delili olan ifadelerin artılk 
tarihe karışması icap ettiğini yüce huzurlarınız
da «arz ve ifade ediyorum. 

Bakanlık dönemi çok kısa olduğu için bi
zim bu hücumlarımızdan ötürü Sayın Babanın 
sıkıntıya girmeyeceğini, ancak bundan sonraki 
dönemde, kendisinin huzurlarınızda dile getir
meye çalıştığımız hususları hassasiyetle takip 
edeceğinden de emin bulunduğumu ve bundan 
sonra birkaç sualimi zaman ve zemin müsait 

olursa, - zamanını dolduğu için «huzurlarınızdan 
ayrılmak için müsaade alacağım - kendilerine 
sorup, «cevabını istiyeceğimi ifade ediyor; Yüce 
Meclisin burada bulunan değerli üyelerine lüt
federek dinlemiş olma zahmetlerinden ötürü 
şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin aziz vatanımı
za, memleketimize, Bakanlığın değerli mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür «ederim, Sayın Ay-
gün. 

Demokratik Part i Grupu adına Sayın Na
zım Baş, buyurun «efendim. 

D. P. GRUPU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;« . 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 
aidına 1974 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş, ve tenkit 
ve temennilerimizi arz etmek üzere $öz almış 
bulunuyorum. 

1974 yılı bütçesinin 3 381 212 925 Tl. ol
ması ile Sağlık Bakanlığına ayrılan miktar, 
Genel Bütçenin % 5'ini bulamaımaktadır. Carî 
harcamalarda yan ödeme alması gerekenlerin 
«büyük bir kısmına her ne kadar kadro te
min edilmiş ise de, yan ödemelere ayrılan pa
ranın miktar olarak az olması, teminimde güç
lük çekilen hizmetlerde hekim bulmaya yeterli 
'olmayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı Bütçeisiııin, plan ve. ihti
yaçlara göre hazırlanan miktarından Maliye 
Bakanlığımca 65 milyon lirası kesilmiştir. Bu 
ıda ufak blir sıkıntıya seibeib/olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hu
susunda uygulamadaki gecikmeler ve ilgisiz
lik yüzünden çok geri kalınmıştır. Birinci Beş* 
Yıllık Kalkınma Planına gö«rıe yurdumuzun 
tamamının 1977 yılma kadar sosyalleştirilmesi 
öngörülmüştür; fakat bu gerçekleştirilememiş
tir. Şimdi ise, 1982 yılına kadar Türlkiye'nin. 
tamamında proje uygulanılacak «deniliyor ve 
Üçüncü Beş Yıllık Planda taımamlanılacağı 
söyleniyor. 1974 yılı bütçesinde sosyalleştirme 
için yenliden herhangi bir ilimiz programa alın
mamıştır. Ancak geçen yıl programa giren. 11 
ilin ikmali yer almış ve böylece sağlık ocak 
ve evlerinin yapımında, planında, çalışmasıu-
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da bir gerileme ve duraklama olduğu aşikâr
dır. Zaten mevcut sağlık ocakları da hekim ve 
kadrosuzluktan çalışamaz duramdadırlar. 

Anayasamızın gereği olarak, «Devlet herke
sin beden ve ruh sağlığı içerisinde yaşayabil
mesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla 
(görevlidir» hükmü, millî sağlık politikamızın 
esasını teşkil eder. Birimci ve İkinci Beş Yıllık 
planlarda, bu temel görüşten hareketle Tür
kiye'min sağlık politikasını ve sağlık hizmetle-
ırini en ücra köşelere kadar, en küçük köy
lere ve halk topluluklarına kadar halkın aya
ğıma sağlık hizmetlerini götürmeye yiömıeltamek 
malksadıyie sosyalizasyona geçilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusu, 
•on yıla yakın tatbikat içinde fevkalâde önem 
•kazanmaktadır. 1962 senesinden itibaren or
taya konan tatbikat, maalesef sistemin Türk 
içtimaî - bünyesine, Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun bir tarzda tatbik 'edilmediğini ortaya 
koymuş bulunuyor. 25 ilde bugün sosyalleştir
me tatbikatı olduğu hakle ve 600 milyon Tl. 
üstünde yalnız tesisler için sarfiya/t yapılmış 
olmasına rağmen, sosyal eştirme tatbikatından 
beklenilen netice alınmadığı için, bugün yeni 
illere teşmili dundurulmıııştur. 

Tatbik edilen ücret politikası, aynı zaman
da biraz evvel arz ettiğim hususlar da göz-
önünde bulundurulursa, sosyalleştirme tatbi
katı, maalesef arzu edilen şekilde başarıya 
erişememiştir. Buıgün ocaklarda ve sağlık ev
lerimde faaliyetler çok büyük ölçüde aksamış 
ibulunınıaktadır. Gerek hekim bakımından, ge
rek yardımcı tıp personeli bakımımdan durum 
hakikaten üzücü ve bir hayli düşündürücü
dür. Bu itibarla sosyalleştirme konusunu 
Türkiye'nin şartlarıma göre yeni baştan Ba
kanlığın çok ciddî şekilde araştırmalara tabi 
'tutarak değerlendirilmesini, tıkanıklıkların 
ıgiderilmesi hususunda hukukî ve diğer per
sonel sebeplerinin kaldırılması hususumda ça
lışmalarda bulunulmasını gönülden temenni 
ediyoruz. 

'Hanlarda koruyucu sağlık hizmetlerinin 
'esas olacağı, hastanelerim' bu hizmetleri ta
mamlayıcı rolde olduğu belirtilmiş, yani Türk 
ısağlılk politikasının, millî sağlık politikamızın 
esası olarak, koruyucu sağlık hizmetlerini esas 
kalbul etmiştir. Tedavi edici sağlık hizmetleri 

I de, koruyucu hizmetlerin tamamlayıcısı ve yar-
I dımcısı olarak değerlendirilmiştir. Böyle ol-
I masına rağmen planlarda yatırımların anoak 
I % l l ' i koruyucu hizmetlere, % 89'u ise, ya

taklı tedavi kurumlarına tahsis edilmektedir. 
Bu vaziyette Anayasanın âmir hükmüne uy

gum olarak tespit edilen Sağlık Bakanlığı millî 
sağlık politikası esaslarımdan inhiraf edilmiş, 
koruyucu sağlık hizmetleri bir kenara itilerek, 
çok pahalı olan tedavi edici sağlık hizmetlerime 
ağırlık verilmiş ve bu yüzden de Türkiye'de sağ
lık prolblemlerli, muallakta kalmış ve hepimiz 
için, Devletimiz içim üzücü problemler olarak 
karşımıza bırakılmıştır. 

Yataklı tedavi kurumları - ki, milyonlar sarf 
(edilerek ve Bakanlık da, bumu ama, esas poli
tika kabul etmiş olmasına rağmem - arzu edilen 
hizmetleri maalesef verememektedir. 

Tedavi kurumlarımız büyük bir dağınıklık 
içerisindedir. O kadar dağınık ki, mevcut sınıf
landırılmış hastanelerde dahi ibu görülmektedir. 
Hatta aynı vilâyet içerisinde aynı sınıf hastane
lerde dahi bugün standartlardan mahrum bu
lunmaktadır. Hastanelere teçhizat verilmesi ko
nusu tamamen bir düzensizlik içerisinde, fayda-

I ılı olmaktan uzak, şahsî inisiyatifler ve şahsî sem
pati ve amtipatalere terk edilmiş bir halde yürü-
tülmektedlir. 

Pahalı olan bu sistem, sağlık politikamızın 
esasını teşkil eden tedavi edici hizmetlerin va
tandaşa eşit olarak götürülmesini gerektirir. Bu 
husus da maalesef bir kenara itilmiş bulunuyor. 

Hepimiz müşahade ve tespit etmiş hulumuyo-
ruz ki, taşra hastaneleri ve taşra sağlık tesisleri 
maalesef iyi çalışmaktadır; aynı zamanda da 
imkânlardan mahrum bulunmaktadır. -Bilhassa 
yataklı birçok sağlık merkezlerinin hali üzücü
dür. Devletin bu yüzdem mâruz kaldığı, emek
lerinim ve sarf edilen paralarınım me kadar boşa 
ıgittiğimi, rakkam olarak vermemin ötesimde, ika 
edilen zararlarım, vatandaş hayatıma ve sağlı
ğıma olan zararlarım hesab edilmesini ve değer
lendirilmesini Sayın Sağlık Bakamımdan bilhassa 
rica ediyoruz. 

Çünkü, öyle hastaneler, öyle kuruluşlar bili
yoruz ki, sınıfı ile mütenasip olmayan persıonelo 
ve teçhizata, cihazlara sahip bulunmaktadırlar. 
Ama yine öyle hastaneler biliyoruz ki, bölge 

I hastaıuesi hüviyetinde, eğitim hastanesi hüviye-
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tinde okluğu gaibi, bir sağlık merkezinde boş 
duran, hatta bir sağlık ocağında kullanılama
yan cihazlara dahi sahip değildir. 

Ankara'da bunun örneklerini Sayın Bakan 
(her an tespite muktediridir ve tespit edebilir. 
Arkadaşlara., bu yüzden Türkiye'de sağlık hiz
metleri, çıo;k eüzU mıntıkalarımız hariç, maale
sef belediye hudutları dışına, halkın ayağına 
göıtüı^lememeiktedir. 'Sağlık hizmetleri henüz Tür
kiye'nin üçte ikisinde belediye hudutları dışına 
çıkarıiamamafctadır. Belediye içerisinde sağlık 
hizmetleri de dağınık, perişan, koordinasyon ve 
işbirliğinden mahrum bir şekilde sağlık hizmeti 
görme durumunıdadır. Hastanelerde torpilsiz 
hastaya bakılmıyor. Vatandaşa iki sınıf muame
le yapılıyor. Hastaneye yatacak vatandaşa fark
lı sağlık hizmeti yapılmamalıdır. Muayenehane
den geçmesi ve sonra hastaneye yatması ge
leneği kaldırılmalıdır. Hastaneye müracaat eden 
vatandaşa; «Yatak yok, yer yok» deniliyor. Gün
lerce hasitane kapısında bekletiliyor. Misal' mi iş
itensiniz ; her gün parlamenterlere müracaat eden 
ve parlamenterler vasıtaısıyle hastaneye yatıma 
imıkânı 'bulunan yüzlerce hasıta vardır. Hastane
de vatandaşa eşitlik sağlanmalıdır. Forsu veya 
ahbabı olan hastalar hastaneye doğrudan girer. 
Kimsesi olmayanlar da kapıcıyı memnun etmezse, 
rüşvet venmeızısıe, kapıdan içeri giremez. Yine 
Devlet hastanelerinde hastaneye yatan hastalar
dan çatal, kaşık, bardak, terlik, pijama, şirin-
/ga istemekte ve hasta sahibine bunlar aldırtıl-
nıaktadırlar. Bunları alacak durumda olanlar 
olabilir. Yalnız alamayacak durumda olanlar da 
mevcuttur. Bu durumları gözümüzle gördük, şa
hit oldulk. Bu ne biçim rezalettir? Yönetmelikler
de böyle bir şey var imidir? Yoksa bu neden ön
lenmiyor? Bakanlığın bunlar için tahsisatı mı 
yoktur? Bu ne biçim ahlak, ne biçim sıhhat dü
zenidir? Bunları, en fazla düzelteceğini vaadeden 
yeni Hükümetten ve onun Sağlık Bakanlığın
dan bekliyoruz. 

(Türkiye'de hekim dağılışı, her defasında söy
lenir, tamamen adalet prensiplerinin dışında ve 
yine gelişmiş illerde toplanmaktadır. Hekim da
ğılışını Bakanlık, hasta oranına göre ayarlama
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık 
•hizmeltleri arzu edilen şekilde yürütülmediği gi
bi, Türkiye'de sağlık; hizmetleri yönünden pek 

ço(k problemle karşı karşıya bulunmaktayız. 
Bilhassa salgın hastalıklar konusu, Türk Dev

leti için aktüel ehemmiyetini muhafaza etmektir. 
Bulaşıcı salgın hastalıklardan, bilhassa bula

şıcı bağırsak hastalıklarından; tifo, paratifo, 
paraziter hastalıklar ve 'benzeri hastalıklar, - son 
senede buna bir de Eltıor Kolerası eklendi - ke-
ıza kızamık, pelyomiyolüt, sarıJlık gibi ve halen 
Türkiye'de tahribat yapmakta olan bulaşıcı has
talıklarla .mücadele arzu edilen seviyede bulun-
mamaiktadır, bir sistemle de bağlanamamakta-
dır. 

Bu hususlarda yapılmış güzel çalışmalar var
dır. Bu çalışmalar tetkik edilirse, sistemin düz
günlüğünde çalışmaların verimliliğini bulmak 
mümkündür. Verem Savaş teşkilâtının, Sıtma 
(Savaş teşkilâtının cidden övünülecek ve bütün 
dünya devletlerine örnek teşkil edecek çalışma
ları vardır. 

Bugün için uluslararası bir sağlık, sorunu 
ıOİan kanser, insan sağlığını hızla tehdit etmek
tedir. Japon bilgini SEGİ'miin ülkemizde dahil 
24 ülkede yaptığı istatistik sonucu, kanserden 
ölenlerin nisıpeitl; en az ölüm olan memleketler
de 100 00)0 kişide 100 kişi, en çok ölüm olanlar
da 100 000 kişide 200 kişi oluyor. Yurdumuzda 
senede ortalama 40 - 80 bin kişi kanserden öl
mektedir. Bu rakam yürekler acısıdır, ve gittik
çe de artmaktadır. İngiltere'de, Kanserlilerin de 
2/31ü kurtarılıyor. Türkiye'de her yıl ölenler 
için Bakanlık ne gibi tedbirler düşünüyor? Ne 
zaman yurt çapında bir kanser taraması yapıla
caktır? 

Kalp hastalıkları ve ruh hastalıkları süratle 
artmaktadır. 

Ruh sağlığı toplum için, çok mühim faktör
dür. Yurdumuzda ruh hastalarının, genel nüfu
sun % 15 'i olduğu söylenir. Bu durumda 
G 000 000 ruh hastası var demektir. Bu gerçek 
mi'd'ir? Bu korkunç bir rakamdır. Sosyal yaşan-
tıllar, elkonomilk problemler, şehir hayatı ve p'o-
litik -krizler bunlara sebep olmaktadır. 

ıRuh hastalarının hastanelerdeki haklimi yü
rekler acısıdır. Çoğu kendi: kaderlerine, terk 
edilmiştir. 

Devlet İstatistik. Enstitüsünün yaptığı ince
lemelere göre Türkiye'de 1960' - 19ÎT0 yılları 
arasında en çok ölüm oranı sırası ile; kalp has
talıkla rı, pnoımoni," broııkopnoim'oni ve mide 
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kanseri de dahil kanserler, damar ve beyin has
talıklarıdır. 

Pnomoniden 1960'da 8 OOO kişi ölmüş, 1970 
de de yine 8 OOO kişi ölmüştür. Kanserde 45 de
recelik bir artış vardır; akciğer ve mide 'kan
serleri başta olmak üzere, Kanserle savaşta 
çok ıgeri kalınmıştır. 

lllâç mevzuuna fazla girmiyorum. Daha ev
velki konuşımıalardan anlaşılacağına göre, Sayın 
Bakanın bu hususta araştırmaları vardır. Yal
nız, bunldan sonraki faaliyetlerinde faydalı olur 
mülâJhazasıyıle, bir iki temennimiz olacaktır. 
(Sağlık Bakanlığı olara'k, ilâç kal'iıte kontrolleri! 
mutlaka ve ehemmiyetle yapılmalı, çok çeşitli 
iılâç müsaadesi verilmemeli, yerli bulunmayan 
mühim hayatî ilâçların ithal müsaadesi verilme
lidir. Sağlık Bakanlığı olarak, ilâçların yalnız 
•terkip ve müesseriyeti ve kalite kontrolleri ya
pılmalıdır. ilâç fiyatlarının tespitinde ilse, za
manımızda tatbike konulmuş olan maliyet esa
sıma istinat eden s'is'temin dikkatle tatbik ve 
taJkibini tavsiye -ederiz. 

iDar gelirli halkımız doktorun yazdığı reçe
teyi yaptıraımamaktadır. Zira ilâç fiyatları çok 
yüksektir daha da artacaktır. İlâç. fiyatları sı
kı kontrol altına alınmalı, reçetesiz ilâç satış
ları önlenmeli', yabancı ilâç firmaları kontrol 
altında bulundurulmalıdır. İlâç hammaddesi it
hali Devlet eliyle yapılmalıdır. 

Asistanlara geçen yıl verilmekte olan aylık 
48 saat fazla mesai bu yıl verilmemiştir. Asis
tanların gerçek fazla mesaileri bunun çok üs
tündedir. Normal mesai günlerinde 17 saat; 
Cumartesi günleri 21 saat; Pazar günleri 24 sa
at hiç karşılıksız nöbet tutmakta ve yine erte
si sabah normal mesaiye devam etmektedirler. 
Ayda birkaç defa tekerrür eden bu durum kar
şısında asistana saati 20 TL. dan mesai ücreti 
bile verilmemektedir. Hattâ, asistanlar günde 
60 - 100 hastaya bakmak mecburiyetindedir. 
Ayakta esaslı bir muayene yapılımadam yapılan 
(bu muayenelerin hasltaya ne şekilde yararlı ola
bileceği meydandadır. 

24 . 1' . '1(974 tarihli kararname ile teknik 
ve ulaştırma personeli senede 200 saatlik asga
rî fazıla mesainin dışında tutulmuştur. Doktor
lar buna dahil edilmemişlerdir. Anayasanın/ 40 
ncı maddesine göre kimıse angarya çalışamaz, 
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Asistan problemleri süratle halledilmeli ve asis
tanlar angarya çalıştırılımıarnalıdır. 

Hastanelerde doktor sıkıntısı çekiliyor; 
kadro var, doktor yok. O halde asistan imtihan
ları sık sik açılmalı ve mütehassıs hekim yetiş
tirilmelidir. Bakanlık, fazla asistan almaktan 
çekiniyoıi galiba. 

Eczacılık mesleği de, aynen dofctorlarınki 
gibi, kalfa eline düşmüştür ve halk sağlığını' 
tehdit etmektedir. Mevcut eczacılar eczanede 
oturmadığı gibi muvazaalı eczanelerde maddî 
durunmı iyi olan birisi, aylık eczacı kiralıyor 
ve bir de kalfa tutup eczane açıyor. Hem meslek 
haysiyeti kırılıyor, hem de yanlış ilâçlar verile
rek halk sağlığı tehdit ediliyor. Bu husustaki 
kanunda değişiklik yapılmalı ve gerekli tedbir
ler süraltlle alınmalıdır. 

Bakanlıkça hekimi tatmin edecek ücretler 
verilmeli ve Personel Kanununda bir tadilât 
yapılarak sözleşmeli hekim istihdamı sağlanma
lı Ve hekim temininde güçlük çekilen yerlerde 
yan ödeme artırılmalı, asgarî 8 - l'O bin lira ta
ban ücretle sözleşmeli 'klinik hekimi temin edil-
ımıelidir. 

Hükümet tabiplerinin, çalışmalarında ve 
(bilhassa harcamalarında yetersiz taraflarıyie 
beraber, kusurlu yönleri de dikkati çekmekte
dir. 

Meselâ, otopsi için harcırahlar 45 lira civa
rındadır. Gece de, gündüz de olsa bu gülünç 
bir ücrettir. Hükümet tabibine yeterli ücret 
verilmellidir. 

Öbür yandan, ço'k hatalı bir tutum olarak. 
Hükümet tabipliği ile Hükümet tabibinin mua
yenehanesi aynı binadadır ve kanunî mesai sa
atlerinde para alırlar. Bu duruma da mutlaka 
bir son verilmelidir. 

Anadolu'da olcum doktorlar vardır, muta-
tabiplik artmıştır. Doktor olmayan kişiler, 
süratle artarak, hasta muayene ederek para al
makta ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu
nunla da sıkı bir müeadele yapılmalıdır. 

Baikanbğm bugünkü sıhhî mevzuatı tama
men eski ve son derece yetersizdir. 19(28töe çı
kan Hayvan Sağlik Kanunu, aynı yıl çıkan 
însan Sağlık Kanunu, 12119 sayılı Tababet ve 
Şualbatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Ka
nun, isminden de nasıl eski olduğu anlaşılmak
tadır; bu kanunlar değiştirilmeli ve günümüz 
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ihtiyaçlarına cevap veren tadilât muhakkak 
yapılmalıdır. 

(Sağlık kuruluşlarının böyle dağınık olması 
ve çeşitli makamlarca yönetilmesi, maliyet ve 
Ibakıımı ilt'ilbariyle çok pahalıya mal olmakta, hem 
»de bu yataklardan yeterince verim ' aılmanıa-
maktadır. Ayrıca bu yaltakların çeşitli kurum
lar elinde toplanması ve her birinde ayrı deği
şik bakum yapılması, Anayasanın eşitlik ilkesini 
de zedelemektedir. 

Sağlık Bakanlığı hesabına burs alarak öğre
nim yapan tıp talebcıl erinin bursları çok yeter
sizdir. Burs miktarı, talebelerin mevcut kitap 
(miktarına yetmemektedir. Ayda 75'0 liraya mu
hakkak çıkarılmalıdır. Burs şartları da çok 
ağırdır ve bu yüzden de talebeler bu riskin al
tına girmek işitemiyorlar. Böylece mecburî hiz-
'met yükümlüsü doktor miktarı azalmakta ve 
hekim sıkıntısı çekilmektedir. Bakanlık hunim 
içini gerekli tedbirleri al'miaılı ve burs şartları 
hafifletikrıfelidir. Mecburî hizmet yükümlüsü 
«doktorlar bu şekilde artırılabilir. 

11974 yılı içlin ayrılan ödenek, genel bütçe
nin % 4'üdür ve sağlık hizmetlerinin yürütül
mesine -kâfi gelmeyecektir. Bültün bu meselele
rin çözümü ^rasyonel bir program, yeterli para 
ve süratli sağlık politikasına dayanır. Bütün 
ısağlik hizmetleri ve yataklar tek elden muhak
kak yönetilmielidir. Bu olmadığı takdirde, mev
cut yataklar daha da yetersiz olacaktır. 

(Hastanelerin kapısı vatandasın sağlık hiz
metine açık tutulmalıdır. Ebesiz doğum yapa
mayan köylü kadınlarımıza ebe temin edilmeli, 
köylere sağlık rnemıiıru verilmelidir. Gezici sağ
lık 'ekipleri köylerimizi taramalıdır. Dileriz ki, 
meslekten olmayan Sayın Bakanımızın çevresi 
ve teknisyenleri bu hakikatleri açıkça konuşa
bilecek insanlar olsun. 

ISağlıik hizmetlerinin yurdumuzda başarı ile 
yürütülmesi hususunda başta Sayın Bakana ve 
'Sağlık Bakanlığı mensuplarına basarılar diliyo
rum. 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1)974 
bütçesinin, memleketimize, milletimize ve Sağlık 
Bakanlığına hayırlı olmasını diler, Yüce Mecli
si Demokratik Parti Grupu adına saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞLKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
(Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

Sayın Zekâi Yaylalı'dadır. Sayın Yaylalı, buyu
runuz efendiinı. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

M. S. P. GRUBU ADINA ZEKÂİ YAYLALI 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

İnsan psıiko - somatik bir komplekstir. Bn 
psiko-somatik varlığın içtimaî planda hayati
yet arz edebilmesi için, psifco ve somatik yön
lerinin .ahenkli ve sıhhatli bir şekilde gelişme
si iktiza eder. İşte ruh ve beden yapılarının 
sıhhatli bir şekilde iahengi ve muvazenesi, an
cak din ve beden illimeninin yeterli bir şekil
de eğitimiyle mümkün olabilmektedir.' Aksi' 
hailde insan, hayatta birtakım psiko-somatik 
girdaplardan kurtulamamakta ve fıtratının an
lamını çözememektedir. 

Fert nasıl ki, ahenk ve muvazenesi için bu 
iki unsura muhtaçsa, cemiyet ve Devlet de 
aynı şekilde bütün fertlerinde olmak kayıt ve 
şartıyle, bu unsurlara sahip olmaya mecbur
dur. Aksi halde tam ve kâmil mânada Devle
tin ahenk ve muvazenesinden bahsedilemez. 

Bu husus, ta yaradılıştan beri insanoğlunun 
'dikkatini çekmiş ve daha başlangıçtan beri fer
dini ve cemiyetini bu iki anaunsur üzerine bina 
etmiştir. İşte hekim, iaıs an oğlunun bu çek 
ağır sorumlluluğunu üzerine almış, daha doğru
su almak cesaretini ve büyüklüğünü göster
miş, şefkat, merhamet ve yardım duygularıy-
le meşbu, bütün ömrünü, zaman fasılası ver
meden bu uğura adamış, her türlü ruh ve be
den bilgileriyle mücehhez bir sıhhat ve halk 
eğitimi uzmanıdır. 

Hekimi, bir motor tamircisi gibi, herhangi 
bir teknisyen mesabesinde görenler daima al-
danmışlardır, aldanaeaMardır da. Hekim tü
müyle hümanist, komple bir insandır. 

Bakanlığımızın güzide mensuplarının mese
lelere bu zaviyeden bakacaklarına olan inan
cımız, ki problemlere gerçekçi bir açıdan yak
laşımları, bizim bu inancımızı teyit etmekte 
ve memleketimizin sağlık problemlerine daha 
reel ve daha radikal hal çareleri getireceği 
kanaatini bizde kuvvetlenidirmeiktedir. 

Muhterem milletvekilleri, bugüne kadar 
Türkiye sathında girişilen sistem uygulamala
rında beklenilen neticelerin alınamamış olma-
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•sı, içtimaî şartlarımıza gerekli ehemmiyetin ve
rilememiş olmasındandır. Gereği gibi muvaf
fak olamamada ekonomik şartlar, kanaati
mizce daha geri planlarda yer almaktadır. Ta
kip edilecek sağlık politikasında, kısa ve uzun 
Vadeli olmak, kaydıyle iki türlü uygulama esas 
alınmalıdır. Mevcut hdkim, sağlık personeli 
ve sağlık t esişlerimden en mükemmel şekilde 
faydalanabilme ve rantaibl bir şekilde bütün 
yurt sathına hizmet götürebilme, takip edilme
si gereken kısa vadeli, sağlık politikamız olma
lıdır. İstikbale matuf tedbirler ise; uzun va
deli bir sağlık politikası olarak, geleceğin yü-
Ikünü ve meselelerini dikkat nazara alarak, 
Ibunlara cevap verecek eleınıaıı yetiştirimesi ve 
özel eğitimli sağlık tesislerinin artırılması ve 
Ibütün bunların yürütülebilmesi için finansman 
kaynaklarının temini şeklinde düşünülebilir. 

Değerli arkadaşlarıın, ben birtakım bütçe 
rakamlarını karıştırmanın, klâsik malumatlar 
vermenin ve Sağlık Bakanlığımızın Türkiye'de 
tespit ettiği istatistikleri arz etmemin, ayrıca 
bunlara ölçü kabul edilen dünya sağlık norm
larını dile getirmenin ötesinde, müşahhas, kısa 
zamanda hal çaresi bulunabileceğine inandığım 
ibirtakım memleket realitellerimi ifade etmek is
tiyorum. 

İstatistik tabiri geçmişken, bir hususu kıy
metli teşkilât mensuplarına ve meslektaşlarıma 
hatırlatmak isterim. 

İki yıl önce Erzurum Tıp Fakültesi İntani
ye Kliniğine üç ay içinde bin civarında enfek-
ısiyöz hepatit vakası başvurmuş ve bunların en 
az % 50'si hospitalize edilmiştir. 

Aynı sene intaniye polikliniğine müracaat 
•eden salmonelloz ve şigellozlu vakaların günlük 
sayısı, hiçbir zaman 10'un altına düşmemiştir. 
Bu rakamlar bizzat şahit okluğumuz rakam
lardır. Verdiğim bu iki misal, bilhassa enfek
siyon hastalıklarında Sağlık Vekâleti istatis
tiklerinin hakikatleri aksettirmediği istihfamı-
[nı bizde uyandırmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere arz etmek iste
diğim asıl ve önemli husus, ihbarı mecburî 
hastalıkların ne Devlet hastaneleri başhekimlik
leri, ne de serbest icrayı tahabet yapan he
kimler tarafından, sağlık müdürlüklerine ih-
(bar edilmemeleri keyfiyetidir. Bu keyfiyet, 
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bilhassa Doğu ve Güneydoğu'da sık sık epide
miler yapan enfeksiyon hastalıklarından, Sağ
lık Vekâletinin haberdar olmamasına ve bu se
beplerle gerekli tedbirleri alamamasına sebep 
olmaktadır. Bu durum, bize, ayrıca Vekâle
tin epidomiyolojifc çalışmaları yönünden duru
munu aksettirmesi noktayı nazarından da ehem
miyet arz etmektedir. 

Bütün bunların altında yatan husus ise, 
Vekâletin en üst kademesiyle memleketin en 
ücra köşesindeki sağlık nüvesi arasındaki koor
dinasyonsuzluğu göstermesi realitesi noktasın
dan önemlidir. Burada asıl mesele gelip Vilâ-
yetlerdeki sağlık müdürlüklerinde düğümlen
mektedir. Sağlık müdürlükleri bugün vilâyet
lerde birer nonfomksiyonel teşekkül olmaktan 
ileri gidememişlerdir. Sağlık müdürlüklerine 
hakikî hüviyetlerinin kazandırılması ve vilâyet 
hudutları dahilinde, tam tasarruf yapabilecek 
duruma getirilmeleri, Bakanlığımızla teklif ve 
temennilerimiz olacaktır.. 

Değerli milletvekilleri, bu arada halkın 
şikâyetçi 'olduğu bir meseleye de temas etme
den geçemeyeceğim. Bu mesele, aynı zaman
da hekimlerimizin de kıymetli zamanlarını lü
zumsuz yere israf etmesinden dolayı, üzerimde 
duı'fcmaya değer bir husustur. Bu, heyet ra
porları meselesidir. Okullara giriş, memuriye
te giriş, ehliyet alma, dış memleket seyahatleri1 

vesaire gibi durumlarda vatandaşlarımız heyet 
raporu almak gibi bir mecburiyetle karşı kar
şıya bırakılmaktadırlar. Bu durumlarda bir 
şahsın heyet raporu alabilmesi, en aşağı bir 
haftalık zamanına malollmakta, vatandaş po
liklinik kapılarında zaman öldürmektedir. Bil
hassa bu duruma okullara giriş zamanlarında 
daha çok rastlanmaktadır. 

Bu durum karşısında teklifimiz; rapor al
mak için müracaat eden vatandaş, önce bir he
kim tarafından sistemik olarak muayene edil
meli, herhangi bir şüpheli hususa rastlandığın
da ancak o zaman ilgili mütehassısa başvurdu-
rulmalıdır. Bu durum hem vatandaş hem he
kim tarafından hoş karşılanacak bir husustur. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada şunu da 
belirtmek istiyorum; Hac fariziesini yerine ge
tirmek için hastanelere müracaat eden vatan
daşların karşılaştıkları durumlar cidden ente
resandır ve bu hal vatandaşa; «Acaba Devlet 
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b'en'im HicazV gitmemi istemiyonda mı bu şe
kilde müşkülâtlarla beni karşılaştırıyor?» sua-
Hini sordurmaktadır. Bu suale vatandaş ekse
riya, «Evet» cevabını vermektedir. Kızılay 
İkan merkezlerinde ve bakteriyoloji lâboratu-
varlarımda, doğrudan yardım şeklinde değil 
ide bir nevi vasıtalı vergi şeklinde, bir hayli 
yüksek tetkik ücretleri alınmakta, portörlük 
ımuayenelerinde eküvyomla bakteriyolojik tetiki-
(ke zorlanmak suretiyle nahoş bir durumla kar
şı karşıya bırakılmaktadırlar. 

Bundan böyle Hac farizasını yapacak vatan
daşlarımızın bu gibi müşkülâtlarla karşı karşı
ya kalmamasını temin edecek tedbirlerin alm-
ımaısını ümit ve temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ilaç meselesinde 
tiki önemli keyfiyete işaret etmeden geçemeye
ceğim. Birincisi; birtakım antibiyotiklerin 
hekim kontrolünden uzak, sorumsuz kullanıl
ması ve suiistimalidir. Bu durum çeşitli re
zistans hâdiselerine sdbep olmaktadır. 

İkinci bir husus da; yine bizzat müşahade-
lerime dayanarak tespit ettiğim, çeşitli anti
biyotik sipesiyalitelerinim Bakanlıkça gerekli' 
dozları ihtiva edip etimediklerinıin kontrol edile-
ım'emiş olmasıdır. Bu durumu 1971'de -Bay
burt ' ta çıkan bir salmonelloz epidemisinde yüz
lerce vakada oral geniş spektrumlu antibiyo
t ik tedavileri ile netice alamayıp, bu vakaların 
paranıtal tedaviye cevap vermelerinden çıkar
tmış (bulunuyorum ve ayrıca kapsül ve ampuller
de, bizzat yaptığım bakteriyolojik tetkikler bu 
(iddiamı teyit etmişi erdir. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde 
hâlâ kesin bir sağlık politikası tespit edilmiş 
değildir. Bunun için. 1962'den beri uyguHan-
masına devam edilen sosyalizasyon, kendisin
den beklenileni vermemiştir. Bizim sosyalizas
yondan anladığımız; hizmetin halka, topyekûn 
millete götürülmesi şeklidir. Sosyalizasyonun 
muvaffak olması, ancak tıopyekûn kalkınma 
hamlesinin bir parçası olarak kabul edildiği 
takdirde mevzubahis olabilir. 

Evvelemirde memleketimizde bir millî sağ
lık politikası tespit etmemiz gerekiyor. Bir şe
hirde bir kuruma ait hastane koridorlarında 
hastalar şezlonglarda bile yer bulamazken, di
ğer bir kuruma ait hastanenin yataklarının boş 

durması, millî sağlık politikamız ile sureti ka-
tiyede bağdaşır değildir. 

Hizmetlerin çeşitli ellerden yürütülmesi ye
rine, tek elden yürütülmesi şarttır kanaatini 
taşıyoruz. Sosyarizasyoffiı, memleket realitele
rine göre uygulanırsa, millî sağlık politika-
ımızm kıymeti, uygulama programı olur. Ge
nel sağlık sigortası ise, millî sağlık politika
mızın finansmanını temin eder. 

Bakanlığın genel sağlık sigortası hususun
daki çalışmalarını takdirle karşılıyor biran ön
ce bu hususun kanunlaşmasını arzu ediyoruz. 

ıMillî sağlık politikamızın üçüncü unsuru 
ise, kesintisiz çalışma zamanım teşkil eder. 
Full - time modern tıbbın gerektirdiği emre
dici bir çalışma sistemidir, bir ekip çalışması 
şeklidir. Tababetin bizatihi bünyesinin icabı
dır. Çünkü, sağlık hizmetlerimin, hele tedavi 
edici sağlık hikmetlerinin zamanla sınırlandı
rılması diye bir şey düşünmek, abesle iştigal 
etmekten başka bir şey değildir. Hastanın ve 
hastalığın seçeceği zamanı düşünmek muhal
dir. 

Onum için sağlık hizmetleri zaman akışı içe
risinde, kesiksiz bir şekilde devam ettirilme
lidir. Tababet, aslında yürüyen bir gemi gibi
dir. 

Muhterem miletvekilleri, artık modern tıp, 
muayenehane hekimliğimi kabul etmemekte
dir. En çok kazanan hekimler bile bugün mu
ayenehane hekimliğinden müştekidirler. Bu 
şikâyetleri hem "hastaya muayenehanede gerek
tiği gibi faydalı olamamalarından, hem de bu 
işin kendilerimi bir tüccar zihniyeti ile karşı! 
Ikarşıya bırakmasından, hümanist sıfatlardan 
«sıyırmasından dolayı olsa gerektir. Hekime 
ihakikî sıfatı, hasta ile arasındaki para müesse
sesini ortadan kaldırmakla kazandırılabilir. 
Bu şekilde hasta da kendiliğinden meta halin
de kurtarılmış olur. Ama diğer taraftan, eğer 
insan sağlığına ehemmiyet veriliyorsa, bu de
ğerin karşılığı da mutlaka verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirir
ken, sosyalizasyon uygulaimasınım neden arzu 
edilen derecede muvaffak olamayışıma, kısa da 
olsa temas etmek istiyorum. 

Uygulamanın terminal nüveleri, halkımızın 
kültür ve teknikten yoksun, tabiî halleriyle 
yaşantılarını sürdürdükleri yerlerdir. Hal böy-
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le olunca, oraya gönderilen sağlık personeli 
• ile halk arasında kendiliğinden bir içtimaî den

gesizlik doğuyor. Halk seviyesine inemeyen, 
halkla yaşantısı arasında büyük bir uçurum 
olan hekim, halka böylece eğitim rehberliği 
ide yapamıyor. İleri derecede maddî tatmin-
kârlığı da olmayınca, ister istemez bu bölgeden 
geri dönmek mecburiyetinde kalıyor. 

Muhterem arkadaşlar, insanlar bu denli 
mahrumiyet bölgelerinde iki sebepten dolayı 
»gönüllü hizmet ederler. Bu, ya inançtan do
ğan ideolojik sebep, ya da madde planında tat
min edilmeden dolayıdır. Biz hekimlenimize, 
eğitim müesseselerimizde, bu türlü inançtan do
ğan, ideolojik sebeibi kazandıramadığımıza gö
re, geriye, kala kala madde planındaki tat-
ıminkârlık meselesi kalıyor. Memleket gerçek
leri de bu madde tatmmkârilığım arzu edilen 
seviyede karşılayamadığına göre, mahrumiyet 
bölgesinin insanları da ister istemez hizmetten 
yoiksun kalıyor. 

Arzumuz odur ki, uzun vadeli millî sağlık 
politikası uygulaması genç hekimlerimize bu 
millî ideolojik mefkureyi versin; hizmet de bu 
şekilde, en ücra köşeye kadar, arzu eıdilerek, 
istenilerek gö türülebilsin. 

Muhterem ve kıymetli milletvekili arkadaş
larımız, bu şekilde sözlerimi tamamlamış bu
lunuyorum. Bütçemizin Sağlık Vekâleti men-
isupfliarma ve milletimize hayırlı olmasını diler, 
teşekkürler eder, Millî Selâmet Partisi Grupü 
adına -saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yay
lalı. 

'Söz sırası 'kişisel görüşlerini belirtmek üzere 
Sayın Hasan Tosyalı'da efendim. Buyurun Sa
yın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yine şahsî düşünce ve dileklerimi ki, mem
leketimizin yoklar diyarı, hakikaten her husus
t a geri kalmış olan seçim bölgem Kastamonu' 
raun sağlıkla ilgili noksanlıkları üzerinde fikir
lerimi temennilerimi, bütçe vesilesiyle dahi olsa 
söylemek için yüksek huzurunuzdayım. 

Sayın Başkanım, Orta Anadolunun kuzeyin
de olan seçim bölgem Kastamonu vilâyet mer
kezi ve ilçelerindeki Sağlık Bakanlığı ile ilgili 
noksanlıkları sırası ile arz -ediyorum. 
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i Genel olarak il merkezi ve ilçelerindeki iri
li ufaklı Devlet hastanelerinde mütehassıs hekim 
yoktur. Meselâ; Kastamonu merkezindeki Dev
let Hastanesinde dahiliye ,;göz, ortopedi, ve fizik 
tedavi mütehassısı yoktur. İnebolu, Taşköprü, 
Tosya ilçeleri Devlet Hastanesinde dahiliye mü
tehassısı, kadın hastalıkları mütehassısı yoktur. 
Buralarda yalnız bir operatör vazife görmekte
dir. Araç, Daday, Cide, Azdavay ilçe hastane
lerinde operatör yoktur, bir Hükümet tabibi bü
tün işleri tedvir etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım ,bu sebeple çok ge
niş bir sahaya yayılmış, dağlık, yolsuz, orman
lık olan Kastamonu'nun 1200 köyünden vıe 13 
ilçesinden hastalar zar, zor vilâyete gelir ve ora
dan da Ankara'ya kadar gelir. Doğru dürüst yol 
olmadığından; köyünden ilçesine ,ilçesinde<n vi
lâyetine, vilâyetinden de Ankara'ya gelinceye 
kadar hastaların çoğu yolda can verir. Sayın 
Bakanlıktan, hastanelerimizin mütehassıs dok
tor noksanlığını acilen gidermesini, uzun yıllar
dan beri devam eden bu ıstırabın ortadan kaldı
rılmasını önemle istirham ediyorum. 

İkinci temennim; bu hastanelerde röntgen ci
hazı, modern ameliyat teçhizatı, tahliller için la-
boratuvar malzemeleri çok noksandır veya hig 
yoktur. Bunların temin edilmesini de istirham 
etmekteyim. 

Üçüncü temennim; dağlık, ormanlık bir böl
ge oia.n Kastamonu ve çevresinde yaralanma se
bebiyle kan ve plazma verilmesi gerektiği hal
lerde bunu bulamamaktayız. Başka bölgelerle 
mukayese edilmediğinden, Ankara, İstanbul, 
Samsan istikametine de doğru dürüst Devlet 
yolu geçmediğinden, bu nevi cerrahî vakalarda 
kan ve plâzma yetiştirilememesi sebebiyle pek 
çok vatandaşımızın ha la t ı son bulmaktadır. 

Bu sebeple ,Orta - Kuzey Anadolu'nun mer
kezi olan Kastamonu'da bir kan merkezinin ku
rulmasını önemle istirham ediyorum. 

Dördüncü temennim; Kastamonu Vilâyeti, 
(sağokun Bakanlık) 1973 - 1974 yılında sosya
lizasyon bölgesine alınmış ve bu bölgede 48 adet 
Sağlık merkezinin lüzumlu yerlerde kurulması 
programa alınmıştı; fakat çeşitli sebeplerle ge
çen sene bunların inşası yapılamadı; açıkçası, 
ihale edilecek müteahhit bulunamadığından, bu 
4S sağlık ocağı bu sene programa girmiş bulun-
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maktadır. Bunların inşaatlarının tamamlanma
sında Sayın Bakanımızın titiz daravnmasmı is
tirham ediyorum. 

Beşinci temennim; 13 ilçesi, 1200 kiöyü olan 
ve hakikaten yolsuz, dağlık ye ormanlık olan 
Kastamonu Vilâyetinin ve ilçelerinin köy grup 
merkezilerinde ebe ve sağlık memuru noksanlı
ğı çok lazladır. Bu sebeple gerek doğumlarda ve 
Igereske âcil vakalarda çok faızla ean kaybı ol
maktadır. Bu çok mühim ihtiyacı karşılamak 
için Kastamonu ve ilçeleri köy grup merkez
lerine yeter miktarda ebe ve sağlık memuru tâ
yin e dilmesini önemle rica ediyorum. 

Bu dileklerimle birlikte ^Sağlık Bakanlığımı
zın değerli mensuplarının diğer sahalarda tak
dire değer »teşekküre değer hizmetlerini yüksek 
huzurunuzda belirtir, kendilerine teşekkür eder, 
bütçenin Sağlık Bakanlığımız ve aziz milletimi
ze hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. (O. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Efendim, söz Bakanlığı adına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Cizreli-
oğlu'ndadır. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SELÂHATTİN CİZRJELÎOĞLU (O. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi) —• Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1974 ma
lî yılı bütçesinin, muhterem Genel Kurulunuzda-
ki, olumlu ve yararlı görüşülmesinden dolayı siz
lere teşekkürlerimi sunarım. 

Gerek, muhterem grupların sayın sözcüleri
nin, gerekse şahısları adına söz alan, sayın ko
nuşmacıların, bütçe hakkındaki, ışık tutucu, 
eleştiri ve önerilerinden Bakanlık, faaliyet ve 
hizmetlerinde, en iyi şekilde yararlanmaya çalı
şılacağına işaret etmek isterim. 

Kalkınma planında yer almış ve Hükümet 
Programında belirtilmiş olduğu gibi, millî sağ
lık politikasının amacı; «Halkın, sağlık hizmet
lerinden yararlanma seviyesini yükseltmek ve 
geri kalmış bölgelere öncelik vererek, sağlık 
hizmetlerinin dağılışında, sosyal adaleti gerçek
leştirmektir.» 

Bu amaca varmak, sağlık hizmetleri ve ku
rumları hususunda, ahenk ve dengeyi temin ede
cek bir düzenin kurulması; özellikle, Ödeme 
gücü yetersiz olanların, sağlık hizmet ve tesis

lerinden, kolaylıkla yararlanmalarının sağlan
ması ; koruyucu hekimliğe gereken önemin veril
mesi; tedavi edici hekimliğin, koruyucu hekim
lik hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak ele alın
ması; ayakta, evde ve hastanede, tedavi hizmet
lerinin, kendi içinde ve koruyucu hekimlik hiz
metleriyle bir bütün olarak, yürütülmesiyle 
mümkün olabilir, ki Bakanlığın, başlıca görev
lerinden biri, bunları gerçekleştirmeye gayret 
etmek olacaktır. 

- Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin sosyalleşti-
rilmesinin tatbikatı, bilindiği gibi, 1968 yılında 
başlamıştır. Bu tarihten önce, daha ziyade teda
vi edici hizmetlere öncelik veren ve şehirsel böl
gelerde ağırlık taşıyan bir hizmet anlayışı hâ
kimdi. Sosyalizasyon ise, ayakta ve evde teda
viyi öngören, hizmeti vatandaşın ayağına götü
ren, kırsal bölgelere ağırlık veren, doğru ve 
memleket gerçeklerine uygun hizmet anlayışını 
getirdi. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de, sistemin tatbikatı için seçilen illerin sosyo -
ekonomik şartları, altyapı tesislerinin yetersiz
liği ve ücret sistemi kifayetsizliğinden, tıp ve 
yardımcı tıp personeli görevlendirilmesinde is
tenen seviyeyi sağlayamaması gibi nedenlerden, 
hizmet veriminde beklenen başarıya ulaşılama
mıştır. Bunun içindir ki, 1968 yılından itibaren, 
sistemin uygulanması, yavaşlatılmıştır. 1969 yı
lından sonra, Kahraman Maraş, Edirne, Nevşe
hir gibi, senede bir ilin, hizmetin kapsamına 
alınması yoluna gidilmek suretiyle, sıkıntılara 
çare aranmışsa da, bilhassa personel yönünden 
gerekli özendirici, cezbedici durum yine de sağ
lanamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde, yavaşlatılan 
hızın telafisiyle, en geç, 1982 yılma kadar, bü
tün illerin proje içine alınması; bu dönemde 
sosyalleştirilecek iller arasına, sosyo - ekonomik 
ve altyapı durumları gelişmiş iller alınarak, ro
tasyon imkânlarının sağlanması; personel ikma-
lindeki güçlükleri gidermek için tüm malî ve 
sosyal özendirici tedbirlerin getirilmesi ve yük
sek öğretim görmüş tüm personele uygulanacak 
«yurt kalkınma hizmeti» adı altında, mecburî 
hizmet rejiminin sağlanması gibi yapıcı ve me
selelere çare bulucu tedbirler öngörülmüştür. 
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Ancak, 1973 yılında, Beş Yıllık Planra ön- I 
gördüğü nüfusun 1/5'i olan, 4,7 milyon nüfusu 
kapsayan 11 il proje kapsamına alınabilmiştir. 
Planın ilk dilimi olan 1973 yılında, 5 yılda 
programa alınacak 18,9 milyon nüfusun aıicak 
4,7'si proje kapsamına girebilmiştir ki, böylece, 
planın öngördüğü sürat aksamış bulunmaktadır. 

Bu yıl yapılacak ocaklar, gerek fiyat artış
ları, gerekse 1973'te noksan finansmanları nede- I 
niyle, ihale edilememiş olduğundan, hizmet, 1974 I 
yılında devam ettirilemeyecek duruma gelmiş- I 
tir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi huşu- I 
sunda, getirilecek tedbirlerin, (bozulmaması I 
için) sadece bu hizmete dönük değil, başta per- I 
sonel istihdamı olmak üzere, yurt ölçüsünde ol- j 
ması gerekmektedir I 

Bakanlıkça, personel istihdamı için, 1974 yı
lı faaliyetlerinde düşünülen tedbirleri : Hekim- I 
lerin ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi; ya- I 
taklı tedavi hizmetlerinin bir sistem içinde yü- I 
rütülnıesi; sözleşmeli istihdam sisteminin ger- I 
çekleştirilmesi; möeburî hizmet sistemlinin geti- I 
rilmesi; tayinlerde bölgesel, âdil bir rotasyon I 
sisteminin uygulanması olarak ifade ve sırala- I 
inak mümkündür. I 

'657 sayılı Kanunla, oldukça değişikliğe uğ- I 
ramış bulunan 224 sayılı Kanunda, değişiklik I 
yapılması da gerekmektedir. I 

Memleket gerçeklerine uygun ve atılmış doğ- I 
rıı, yerinde ve iyi bir adım olarak mütalâa edi- I 
len sosyalizasyonun, aksaklıklarının giderilerek I 
olgunlaştırilmasma gayret edilecektir. I 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden I 
bahsederken, bir reform olarak kabul edilen bu I 
mevzuda, büyük emeği geçmiş, sistemin kuvvetli I 
savunuculuğunu yapmış ve tatbikatına Bakan- I 
lığı zamanında başlamış bulunan, eski Sağlık ve I 
ıSosyal Yardım Bakanlarından Diyarbakır eski I 
Milletvekili merhum Dr. Yusuf Azizoğlu'nu rah- I 
metle ve saygıyle anmak bir görev sayılır. I 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) I 

1973 yılında, Bakanlıkça, içme ve kullanma I 
sularının klorlanması ve sistemli aşılama faa- I 
liyetlerinin sonucu olarak, bulaşıcı hastalıklarla I 
mücadele oldukça başarılı geçmiş, normal sınır- I 
lar içerisindeki epidemiler dışında, belli bir bu- I 
lasına ve salgın görülmemiştir. 1973 yılında, gı- I 
da kontrolü de daha etkin yapılmış ve Tarım | 
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Bakanlığı ile işbirliğini sağlayan bir protokol 
yürürlüğe konulmuştur. 

Bu hususta, uygulanmakta olan tedbirlerin 
güçlendirilmesine çalışılacaktır. Hükümet Prog
ramında yer alan hava ve su kirlenmelerinin, 
sağlığı tehdit eden, tabiat şartlarını bozan etki
lerinin önlenmesi için, gerekli tedbirlerin alın
masına ve gıda maddelerinin etkili denetimine 
önem verilecektir. Tüm, beslenme konusu üzerin
de hassasiyetle durularak, özellikle, iyi beslene
meyen ve satmalma gücü yetersiz, okul önce
si ve okul çağındaki çocukların gereğince bes
lenmelerinin sağlanmasına çalışılacaktır. Anka
ra'nın hava kirliliği ile, kaynak sularının kon
trol mekanizmasını kuvvetlendirici tedbirlerin 
uygulanması üzerinde önemle durulacaktır. 

Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yetersiz 
ve elverişsiz yaşama şartlarının düzeltilmesi ve 
buralarda yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı 
hayat şartlarının sağlanması hususunda gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Verem - savaş hizmetleri, Bakanlığın, başa
rıya ulaşmış faaliyet alanlarından biridir. 

Sabit tesisler olarak, dispanser ve bölge tü
berküloz lâboratuvarları, seyyar hizmet gören 
üniteler olarak B. C. O. Savaş Başkanlığı emrin
deki, rites, aşı ve röntgen ekiplerinin, başarılı 
çalışmaları sonucu olarak, verem, artık bir prob
lem olmaktan hemen hemen çıkmış sayılabilir. 

Zira kayıtlara göre, 1960 yılında veremli sa
yısı 27,7 milyon nüfusta 750 bin kişi iken, 1978' 
te 38 milyon nüfusta 200 binin altındadır. Ve
remden ölen hasta sayısı ise, 1945'te 100 binde 
262 iken, bugün 100 binde 16'ya, hattâ büyük 
illerde, 10'a düşmüş bulunmaktadır. 

0 - 3 yaşındaki çocuklar arasında, enfeksi
yon nispeti, 1955'te, % 12 iken, bugün % 2 civa
rındadır. 

1960 yılında tedaviye muhtaç hasta sayısı, 
binde 25 - 30 iken, bugün binde 4'e düşmüş ve 
üniversite öğrencilerinde binde 17 hasta bulu
nurken, bugün binde 1 - 2'ye düşmüş durum
dadır. Bütün bunlar, Verem - Savaşı hizmetle
rinin, başarılı faaliyetlerini açıkça göstermek
tedir. 

Bakanlığın başarıyla sürdürülen çalışmala
rından biri de, sıtmanın eradike edilmesidir. 
Bazı illerde sıtma intikali mevcut olup, bura
lardan gelen işçilerle Çukurova'da bir sıtma mih-
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rakı husule gelmiştir. Bunda da başlıca neden, 
Oukııro'va'daki nakil Anofel A. 'Sacharovi'nin, 
klorlu ensektisitlere karşı, rezinstaııs kazanmış 
olması ve sulama işlemleri sonucu, bu sivrisi
neklerin, yetiştikleri jitlerin, artmış olmasıdır. 
Bu mihraktan, nüfus hareketleriyle, sıtma bir 
kısım vilâyetlere sıçramaktadır. Bunu önlemek 
için, gerekli tedbirler alınmış olup, bu tedbir
lerin sürdürülmesine gayret edilecektir. 

Tespitlere göre, dünya nüfusunun, 1/6'sı tra
homlu olup, dünyada 10 milyondan fazla da kör 
vardır. Doğu ve Güneydoğu illerimizde, trahom 
endemik halde mevcuttur. 

Trahom savaşına 1925 yılında başlanmış ve 
bugüne kadar, aralıksız olarak devam edilmiştir. 
Bidayette 3 milyona yakın trahomlu varken, bu 
miktar bugün büyük oranda azalmıştır. Mese
lâ; trahom oranı Elâzığ'da % 55'ten 11'e; Urfa' 
da % 70'den 5,12'ye; Mardin'de % 78'den 3,6'ya; 
Adıyaman'da .% 80'den 3'e; Siirt'te % Tö'ten 
2,4'e; Diyarbakır'da % öO'tan 1,4'e; Hatay'da 
'% 4'5'tcn 1,7'e; Gaziantep'te % 71'den l'e düşü
rülmüş bulunmaktadır. 

Böylece, 19'25'te nüfusun P/o 40'ı trahomlu 
sayılırken, bugün bu rakam % 0,6' civarında
dır. 

Kayıtlara göre, yurtta 10 870 frengili ve te
davi altında 3 877 cüzzamlı vardır. Frengili araş
tırmasında, teşhis ve tedavide, modern metot ve 
ilâçlar kullanılmakta olup, lepra savaşında, Dün
ya Sağlık Teşkilâtı, üniversiteler ve Ciizzam Sa
vaş Derneği ile işbirliği yapılmaktadır. 

Frengi - lepra savaş teşkilâtımızda tespite 
göre, 1973 yılında, frengi yönünden 403 441 ki
şi, lepra yönünden de 48 769 kişi muayene edil
miştir. 

Elâzığ'da cüzzam hastanesi gezilirken görül
dü ki, cüzzamlılar kendilerine yanaşıldığmda 
geriye çekilmekte, el uzatıldığında ellerini arka
larına saklamaktadırlar. Bu gösteriyor ki, bu 
hastalığa yakalanmış olanlar, insanlara ve in
sanlığa karşı, ince bir düşünce, derin bir sev
gi ve büyük bir hassasiyet içinde bulunmakta
dırlar. Hastalığa yakalanmış olmaktan başka 
suç ve günahları bulunmayan bu insanları hor 
görmemek, onları incitecek, üze'cek, beyan, tu
tum ve davranışlarda bulunmamaya dikkat et
mek, insanlık görevi sayılmalıdır. 

I Değerli ve fedakâr hekimlerimizin veremi 
hemen hemen yok etmiş oldukları gibi, leprayı 
da ergeç yok edeceklerine inanabiliriz. 

Arkeolojik bilgilere göre, insanların yaradı
lışı kadar eski bir geçmişe sahip bulunan kan
ser ve bu hastalıktan meydana gelen ölümlerin, 
insan hayatını ciddî şekilde tehdit edici artışı, 
uluslararası önemli bir halk sağlığı sorunu hali
ne gelmiş bulunmaktadır'. 

I Dünyada, her yıl tahmini olarak 5 milyon kişi 
I kansere yakalanmakta ve yaşama şans ortalama

sı 3 yıl kabul edildiğinde, dünyada 15 milyon 
kanserli bulunduğu sonucu çıkmaktadır. 

I Türkiye'de 1901 yılında kanserli hasta sayı
sı, 15 438 ve kanserden ölüm oranı % 5,2 iken, 

* 1971 yılında hasta sayısı 30 bine, ölüm oranı 
°/c 7,2'ye yükselmiştir. Bu durum, kanserle sa
vaşın ne kadar önemli bir sorun olduğunu gös
termektedir. Kanserle savaşta temel prensip, er-

I ken teşhis ve zamanında uygun tedavidir. Bu 
prensiple, çeşitli kanser hastalıklarında .% 50 
ilâ % 98 oranında iyileşme olanağı sağlanmakta
dır. 

Bakanlık, evvelâ, büyük il merkezlerinde ku
rulacak şehir tipi sağlık ocaklarında, kanserle 
savaşın erken teşhis ve halkın eğitimine önem, 
vererek, ünitelerini faaliyete geçirmeye çalışa
cak ve bu ünitelerin kamu sağlığı dispanseri için
de diğer illere teşmiline gayret edecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yatarak 
tedavi hizmetleri için öngörülen 2 500 yatağın 
geliştirilmesi hususunda, istanbul ve Ankara'da 
kurulacak 500'er yataklı 2 hastane 1978 ve 1974 

I yatırım programlarına alınmıştır. 

20 nci asır, insanların, ekonomik, sosyal ve 
kültürel durumlarıyle beraber, ruh sağlığı gö-
rüşlerindeki bilgi ve inanışlarında da önemli de-

j ğişmeler olmuştur. Birçok memleketler ve Dün
ya Sağlık Teşkilâtı tarafından, değişik yapıda
ki toplumlarda uygulanan araştırmalar sonucu 
elde edilen, istatistikler, dünya nüfusunun 

" % 10 - 15 kadarının ruh hastası olduğunu orta
ya koymuştur. Bu sonuç, bilhassa toplum sağ
lığının korunmasında, ruh sağlığını en ön sıra
lara getirmiş bulunmaktadır. Dünyada olduğu 
gibi, Türkiye'de de, genel nüfusa oranı olduk-

I ça yüksek olan geri zekâlıların durumu da, üze-
L1 rinde önemle durulması gereken bir konudur. 
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Ruh sağlığının önemi kargısında, Bakanlık, 
koruyucu hekimlik yönünden de faaliyete geç
meyi plan hedeflerine dahil ettirmiştir. 

Gelecek yıllarda, büyük il merkezlerinde ku
rulacak, şehir tipi sağlık ocaklarının bünyesi
ne, bilha'ssa saha taramaları, hastaların saptan
ması, tedavisi basit olan hastalarla meşguliyet 
gîbi hizmetleri içine alan, birer ünite dahil edi
lecek ve bu üniteler diğer illerde kurulacak ka
mu sağlığı dispanseri içinde de yer alacaktır. 

Yatarak tedavi hizmetlerinde, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi içerisinde, 3 500 yatağın ge
liştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedefin gerçek
leşmesi yolunda, Adana ve Ankara'da 500'er ya
taklı rüh ve sinir hastalıkları hastanelerinin 
kurulması ve Bakırköy'deki hastanenin de ye
nilenme projeleri programa dahil edilmiştir. 

Nüfusun, büyük bir kısmına hizmet götü
ren önemli bir sağlık konusu da ana ve çocuk 
sağlığı hizmetidir. 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; 
anne namzedi genç kızları evliliğe hazırlamak; 
evli kadının gebelik zamanında, doğum öncesi ve 
sonrası bakımını yapmak; normal doğumu sağ
lamak; lo'husalık ve emziklilik müddetince her 
türlü tıbbî, sosyal yardımı yapmak; çocuk ba
kımı, beslenmesi ve hastalıklarından korunması 
yönünden eğitmek - öğretmek; çocuğu, doğdu
ğu günden, altıncı yaş sonuna kadar, periyodik 
sağlık kontroluna alarak, sağlıklı olarak, büyü
mesini ve gelişmesini sağlamak; ailelere, aile 
planlaması bakımından rehberlik yapmak; eğit
mek ve çeşitli sosyal yardımlarla aileleri destek
lemektir. 

iSağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde, 
ana ve çocuk sağlığı hizmeti, sağlık ocakların
da görülmektedir. Diğer illerde ise, bu hizmet, 
geçici de olsa, gerekli tesisler açılarak geliştiril
mektedir. 

Ayrıca, hizmetin önemine atfen, il merkez
lerinde açılacak kamu sağlığı dispanserlerin
de ve büyük il merkezlerinde kurulması düşü
nülen, şehir tipi sağlık ocaklarında, ana ve ço
cuk sağlığı hizmetlerini destekleyen üniteler te
sisine çalışılacaktır. 

Aile planlaması hizmetlerine gelince; bu hiz
meti tek başına ele almak ve düşünmek olanağı 
yoktur. Aile planlaması hizmeti ile, ana ve ço-
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cuk sağlığı hizmeti, birbirini tamamlayan bir 
bütündür. 

Bu nedenledir ki, bu iki hizmetin birleşmesi
ni temin eden, bir kanun tasarısı da, halen 
T. B. M. M.'ne sunulmak üzere Başbakanlığa gön
derilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlık, aile planlaması hizmetini, 557 sa
yılı Kanunun öngördüğü «Fertlerin istedikleri 
zamaş ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olma
sı» esprisinden hareketle, istek karşılayıcı bir 
strateji çerçevesinde ele almaktadır. Amaç, her 
yıl 280 00 civarında ilkel yollarla çocuk düşü
ren annelerin sayısını azaltmak ve böylece iste
yen ailelere, sağlık yönüniden yardımcı olabilmek
tir. Ayrıca, çocuğu olmayan ailelere de, sterili-
te yönünden yardım etmek bu hizmetin diğer 
bir yönü olmaktadır. 

İlke, birleştirilen, aile planlaması ve ana ço
cuk sağlığı hizmetlerini, genel sağlık hiz
metlerine dahil etme ve bu hususta halk 
sağlığı hizmetlerini, sağlık hizmetlerinin Sos
yalleştirilmesi Kanununun uygun gördüğü şe
kilde yürütmektir. 

İlâç durumuna gelince; bu sorun ciddî bir 
problemdir. Hammadde istihsali, istihsali müm
kün olmayan ilâçların ithali, yabancı sermaye, 
fiyat ve kalite kontrolleri ve ilâç çeşitlerinin 
çokluğu gibi hususlara ait tedbirler, her sene 
programlarda yer almaktadır. 

Yabancı sermaye konusu, iş hacmi yüksek 
olan 45 firmadaki sermayenin, % 50'si gibi bir 
yer tutmaktadır. Türkiye'deki yabancı serma
yenin % 20'si, ilâç sektöründe bulunmaktadır. 
Bu konu yalnız Bakanlıkça değil, Hükümetçe de 
gereken şekilde ele alınacak, kontrol sıklaştı
rılacak ve yabancı sermayenin ilâç sanayiinde
ki yer ve önemi iyice araştırılarak, bir sonuca 
bağlanacaktır, ki bu konuda Bakanlıklararası 
çalışmalara başlanmıştır. 

Yurt içinde hammadde istihsali konusunun 
ıhalline gayret edilecektir. 

Fayda ve ma'hzurları, ekonomik politika yö
nünden etraflı şekilde tetkik edilmesi gereken 
bir konu da, hammaddenin Devlet eliyle itha
lidir, ki bu konuda komisyon çalışmaları devam 
etmektedir, önemli olan, memleket için en uy
gun şeklin bulunmasıdır. 
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Yurtta imal edilen ilâçların ithali yasaklan
mış olup, gerekli kontrollerin sıklaştırılmasına 
gayret edilecektir. 

Bilindiği gibi, memleketimizde ilâç fiyatla
rı, sınaî maliyet esasına göre takdir edilmekte ve 
ilâç fiyatlarında esas unsur, hammadde fiyat
ları olmaktadır. Bakanlık, ilâç fiyatlarının sap
tanmasında, meseleyi objektif ölçülere oturt
muştur. 

İlâçların, kalite ve piyasa kontrolleri çok 
önemlidir. Eldeki imkânlar ihtiyacı karşılaya
mamaktadır. 197(3 yılında İstaribul'da temeli atı
lan Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü, bu boşluğu 
kapatacak şekilde origanize edilmeye çalışıla
cak tır. 

.1262 sayılı Tıbbî ve İspençiyari Müstahzarlar 
Kanunu, ilâç sanayiinin bugünkü durumunu 
gözönüııe almak suretiyle, yeniden düzenlen
miş durumdadır. Ayrıca, 6197 sayılı Eczacılar ve 

1973 

Olması gereken yatak (standart) 99 320 
Mevcut yatak 96 279 
İhtiyaç ' 4 041 
İdeal yatak 171 900 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yataklı 
tedavi kurumlarında yatak sayılarının aynı ora
na, yani onMnde 26 oranına çıkarılması esas 
olacaktır. Bu oran sağlanırken, genel hastanele
rin, oribinde 15, doğum ve çocuk haki'mevlerıinin 
(binde 4, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin 
Gribinde 3, onkoloji hastoneleıiinin onibinde 1,5 
ve diğer özel dal •hastanelerinin Gribinde 0,5 oran
larında gerçekleşmesi esas olacaktır. 

Yatakların, yurt sathına, dengeli dağılımı dü
şünüldüğünde, özellikle 3 büyük ildeki yatak yı
ğılından, diğer illerde inşa edilecek yatak sayı
larını, 'bu fazla (kapasite ölçüsünde 'artıracaktır. 
Bu sorun, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, 
33 000 yatağın yeniden inşasına sefbep olacak 
ve 'böylece plan 'kriteri, 10 000'de 26 yafcalk (ilken, 
ııilî duruma göre yatak oranı, 10 000'de 33'e yük
selecektir. 

YaitaMı tedavi hizmetlerinin, ıbugün muhte
lif kurumlar tarafından yüıütülmesi, personel is-
tiıhdanıırida, ücret iSİsteınlerinde, yaltakların yurt 

Eczaneler Kanununa, eczanelerin işletilm,esine 
ait yeni hükümler eklenmiştir. Kadük olan her 
iki tasarı da yeniden Başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

Reçetesiz ilâç satılmaması, iyi bir kontrol 
sistemiyle gerçekleştirilebilecektir, ki bu imkân 
gelecek yıllarda sağlanmaya çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
1974 yılı 'başında Türkiye'deki toplam yalak 

sayısı 95 279 olup, bunun 50 969'u Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına, geri kalanı ise di
ğer kuruluşlara Ibağlı ıbulunmaktadır. 

Halen 10 000 kişiye 25 yatak «düşm-ciktc'dir, 
ki hu rakam, plan hedefi olan 10 000VIe 26'ya 
yaklaşmıştır. İleri ülkelerde yatak oranı, .10 000' 
•de 45U;ir. 

Türkiye'de, seneler, standart, mevcut, ihtiyaç, 
ideal, olan ve kritere güre yatak durumu şöyledir: 

1977 1982 Kriter 

110 970 126 360 10 000 de 26 yatak 
__ _ _ , ı o 000 de 25 » 

• 192 080 218 700 10 000 de 45 » 

satlhma' dağılımında, boş yatak kapasitelerinin de-
ğerlen'dirilm'esinde, malzeme ve kadro standart
larında çeşiitli uygulamalara yol açmakta ve ne
ticede personel, para ve malzeme israfına selbep 

] olunmaktadır. 
Bu sdbeple, Hükümet programına; «Yataklı 

tedavide, hizmetler ve kurumlar hakımmdan mev
cut dengesizliği ve dağınıklığı gidermek üzere, 
(bu. hizmetlerin hür sistem içinde yürütülmesi sağ
lanacak; ayrıca hoş yatak kapasitesinin, etkin ha
le gertiirilmesi için 'gerekli tedbirler alınacak ve 
gelişen ihtiyaç oranında yatak sayıları artırıla
caktır.» tedıbiiri girmiştir. 

Bakanlıkta, arz edilen hu tedbirleri gerçekleş
tirecek çalışmalar 'başlamıştır. 

Gerek ödeneksizlikten gelen düşük işgal ora
nının önlenmesi; gerekse daha çok ödenek alın
mak suretiyle, bakım standardının yükseltilme
si, ancak, genel sağlık sigortasından sağlanacaik: 
ödeneklerle mümkün olabilecek görünmektedir. 
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Sigorta, varlıklı vatandaşlardan alınacak % 3 
prim, ile Devletin varlıksız kişilere ve memur
lara genel bütçeden sağlayacağı yardımlar ile, 
hastanelerin işletme giderlerini karşılayacak
tır. 

•Memleketimizde kademeli olarak uygulana
cak bu sistemin, güdümlü bir şekilde ve kısa 
sürede yurda teşmilinde fayda görmekteyiz. 

Bu maksadı sağlayacak şekilde hazırlanmış 
olan kanun tasarısı (Başbakanlığa sunulmuştur. 

Hastanelere kan ikmali meselesi de millî bir 
dava olarak ele alınmış bulunmaktadır. Kan 
ürünlerinin istihsali, stoklanın ası ve nakli üze
rinde hazırlanan kanun tasarısı yakında Parlâ
mentoya sunulacaktır. 

Trafik kazaları, çok önemli bir sorun haline 
gelmiş bulunmıaktadır. 

27 Mart 1974 tariHinde, Türkiye Trafik Ka
zaları Yardım Vakfı ile, yapılan bir protokolle, 
işletilmesi 5 yıl süreyle bakanlığa verilmiş bulu
nan, Ankara 200 yataklı Âcil Yardım ve Trafik 
Hastanesinin, 50 yataklı bölümü faaliyette olup 
bu kısım için ihtiyaç duyulan personel tayinine 
başlanmıştır. 

Say m milletvekilleri; 
Bakanlıktaki sosyal yardım hizmetlerinin, 

durumunda parmak basılacak nokta, bu teşki
lâtın görev alanına göre. çok küçük bir organi
zasyona sahibdluşu ve bütçesinin -çok kısıtlı bu
lunuşudur. Diğer bir nokta da, hizmetin, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüşüdür. 
(Bu sebeple, hazırlanmış olan Sosyal Hizmet Ku
rumu kanun tasarısı, bu eksikliği halleder ilk 
adım olacaktır. Zamanla sosyal yardım hizmet
lerini, sosyal güvenlik hizmetleriyle birlikte yö-
netilelbilecek teşkilât kurulabilecektir. 

(Sosyal hizmetler konusundaki başlıca faali
yetler şöylece özetlenebilir: 

a) Çocuk, refahı hizmetleri : 
Bakanlığın sorumluluğu altında olan, 0 - 6 

yaş grupundaki, korunmaya muhtaç çocukla
rın bakımı ve yetiştirilmeleri için, illerdeki ko
runmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri 
ile işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanuna 
göre 'bütçeye konan paradan, çocuk sayısı ve 
müe'sseselerm iaşe ve idame masrafları, dikkat
le alınmak suretiyle, yardım yapılmaktadır. 

b): Yaşlı refahı hizmetleri : 
Yaşlıların, son yıllarım huzur içinde geçire

bilecekleri, her türlü bakım ve ihtiyaçlarının 
karşılanacağı, yaşlılar huzur ve dinlenme yurt
larının kurulmasına, program gereğince devam 
edilmektedir. Hayırsever yurttaşlar tarafından, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredi
lerek, hizmete konulan Konya ve Eskişehir yaş
lı yurtlarına ilâveten, Ankara, Küçükesat ve 
Adana Yaşlılar Yurtlarının inşaatı tamamlan
mak üziere olup, 1974 malî yılı içinde hizmete 
(girebileceklerdir. İzmir Yaşlılar Yurdu ihale 
edilmiştir. 

e) Rehabilitasyon hizmetleri : 

Reihalbilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebi ile 
bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya ta-
ıııamjen kaybedenlerin geride kalan kudret ve 
yeteneklerini tıbbî, psikolojik, sosyal ve mesle
kî yönden, en yüksek derecede düzelterek top
lum içinde bağımsız yaşaması ve sakatlığına uy
gun bir işe yöneltilerek kazanç sağlayan bir 
kimse haline getirilmesidir. 

Şimdiye kadar bu konuda takdir edilecek 
hizmette bulunmuş olan Ankara Rehabilitasyon 
Merkezi, 1974 Mart ayında açılışı yapılan 100 
yataklı ilâve katının da hizmete girmesiyle, 200 
yatağa -çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca "İstan
bul'da tamamlanmakta olan rehabilitasyon tesi
sinin, ıbu yıl içinde hizmiete girebilmesine çalı
şılmaktadır. 

Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ik
mal, istihdam ve ücret, rejimlerindeki noksan
lıklar halli gereken, başlıca sağlık problemlerin
den «birıidir. Çünkü, sağlık hizmetlerinde gere
ken ilerlemeyi yapabilmek için, evvelâ personel 
politikasına bir yön vermek gerekecektir. 

Sağlık tesislerindeki, hekim kifayetsizliğin
den, büyük illerdeki, hekim yığılmalarından, 
sağlık personeli ücretlerinin, kifayetsizliğinden, 
sorumluluğuna ve yaptığı hizmete karşılık, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki, he
kim sayısının, diğer kurumlardan az oluşundan, 
bütçe görüşmelerinde hemen, hemen her yıl 
(bahsedilmiştir. 

Bu dengesizliği meydana getiren sebepleri 
şöyle özetlemek mümkündür : 
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1.—(Bugün tıp ve yardımcı tıp personelli 
çalıştıran kurum ve 'kuruluşlar, ayrı ayrı ödeme 
düzenleri uygulamaktadırlar. 

2. — Kurum ve kuruluşlar arasında hizmet 
sunma ve personel istihdam politikası yönünden 
•dengesizlik ve ahenksizlik bulunmaktadır. 

,3. —• Değişik kurum ve kuruluşlarda, deği
şik standartlar uygulanmaktadır. 

4. — Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler .arasın
da, istihdam, ve ücret politikası yönünden bir 
•ayırım yapılmamaktadır. 

5. Kurum ve kuruluşların, kendi bünyele
rinde bile ödeme sistemlerinde, hizmet aleyhine, 
ters ödeme düzenleri bulunmaktadır. (Döner ser
maye ve Full - Time gibi). 

6. Tıp personeli, 657 sayılı Kanun hüküm
lerine göre, genel idare hizmetleri sınıfına dahil 
tüm kamu personeli gibi işlem görmektedir. 

Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 
hekim istihdamı yönünden, bazı problemler için
dedir. Şöyle ki; 

a) Genellikle, mütehassıs hekimlerimiz, sos-
yo - ekonomik yönden geri kalmış bölgelere git
mek istememekte ve arzusu hilâfına yapılan ta
yinler karşısında, istifa etmektedirler. 

b) Mecburî hizmetli pratisyen hekimlerden 
bir kısmı da tazminalt ödeyerek, -Bakanlık teşki
lâtında görev almamaktadırlar. 

Hal böyle olunca, kamu hizmeti yapmak iste
yen hekimler, diğer kurumlarida görev allmayı 
tercih ederek, özellikle büyük illerde hekim biri
kimleri yapmakta ve Bakanlığın elindeki hekim 
sayısı, ısorumluluğuna göre, genel tabloda küçük 
bir oran içinde kalmaktadır. Nitekim: 

Mütehassıs 

Türkiye'de hekim sayısı 12 145 
S., -S. Y. Bakanlığında hakini 
sayısı • 2 378 (% 19,5) 
Diğer kamu kuruluşlarında -he
kim sayısı 3 888 (•% 32) 
Üc büyük ildeki bekim sayısı 8 940 (% 73,-6) 

Pratisyen 
(Asistan dahil) 

6 396 

2 013 (% 31,4)1 
1 888 (% 29,5) 
3 500 (% 54,7) 

Toplam 

i 8 541 

4 391 (% 23,6) 
5 776 (% 31,1) 

12 440 (% 67,1) 

Hekim ve hemşire sayılarınım, ileni ülke norm
larına göre memleketimizde az okluğu bir haki
kattir. Meselâ: 1969 yılı istatistiklerine göre : 

İngiltere'de hekim başına 860 kişi, 
Fransa'da hekim başına 770 kişi, 
Yunanistan'da hekim 'başına 640 kişi düşenken 
Türkiye'de hekim, başına 2 060 kişi düşmek-

<tediı\ 

Ancak, Bakanlığın, hekim istihdamını düzen
lemekteki amacı; kişi «başına düşen bu kapasite
yi, yurt düzeylime dengeli -ve âdil bir şekilde yay
mak ve dolaiyısıyle halka, eşit hizmet götürebil-
rmetoir. Meselâ; MambuMa 564 kişiye, Ankara' 
da 647 kişiye, İzmir'de 1 045 ••kişiye ve 'diğer 
büyük illerimizde, 2 000 - 6 000 kişiye bir he
kim düşerken, Bingöl'de 19 590 kişiye, Adıya
man'da 17 256 kişiye, Gümüşham'efa'e 19 515 ki
şiyle ve diğer, az gelişmiş illerde, ortalama: 6 000 -
10 000 kişiye, 1 hekim 'düşmektedir ki, Bakan

lık bu dengesMıiği, gidermek zorunluğundadır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Türkiye'nin birçok yerlerinde gereken sayıda 
doktor yokken, Türkiye'deki mevcut hekimlerin 
tek sistem içerisinde hizmetlerindem istifade yo
luna gidilse dahi, Türkiye'nin hekim 'ihtiyacının 
nasıl karşılanabileceği şeklinde, zaman zaman zi
hinlerde istihfaflar hâsıl olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
'Bildiğiniz 'gibi, ülkeler, 'sosyal - ekonomik ve 

kültürel, genel durumları itibariyle, ilerleımiiş, ge-
lişmliş, ilerlemekte, gelişmekte olan, az gelişmiş ve 
geri kalmış ülkeler diye jbir sıralamaya tabi tu
tulmaktadırlar. Her ülkenin, bu genel duruma 
göre, her mevzuunda okluğu gibi, sağlık huzme11-
üeııi konuşumda da, ölçüleri, mevcutları, ihtiyaç
ları, standartları ve ideal diye düşündükleri, yek 
'diğerinden farklı .bulunmaktadır. Bugün ilerle
miş, gelişmiş bir ülkenin, kendisi için, standardı-
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•mn altındaki, mevcut hekim sayısı, bir başka 
ülke için standart, batta ideal sayı, sayılabilir. 

Bu itibarla, her ülkeyi, kendi içinde bulun
duğu duruma göre gözönünde bulundurarak, 
mevcudunu ve ihtiyaçlarını, kendi ölçülerine gö
re ifade ve beyan etmek ve bu ifade ve beyan
ları aynı ölçülere göre değerlendirmek gerekir. 
Aksi takdirde, çeşitli yorumlar yolu açılmış olur. 

Yapılan tespitlere göre, bulgun TürkiyeIdeki 
hekim sayısı, yukarıda tabloda da gösterildiği 
gibi, 18 541 civarındadır. Bu rakamın ancak 
4 391'i, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hiz
metindedir. Geriye kalan, 14 150'nin 8 374'ü 
seribest hekim, 5 776'sı ise diğer kuruluşlara bağ
lı bulunmafctadır. Tek sistem esası kabul edilir
se o zaıman 4 391 + 5 776 = 10 167 hekim Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetinde ola
caktır ki, bu bugünkü mevcudun hemen hemen 
3 misline yakın bir rakam olacak ve standart ola
rak tespit edilmiş 10 920 rakamına ulaşmış sayı
lacaktır. 

Yataklı tesislerdeki durum da şudur: 
Bugün Türkiye'de mevcut yatak sayısı, top

lam olarak 95 279'dur. Bunun 50 969'u Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına, geri kalanları ise 
çeşitli kuruluşlara bağlıdır. Tek sistem getirildi
ği takdirde,-bunların da, tek sistem içerisinde ça
lıştırılması mümkün olacaktır. 

Bu duruma göre; tek sistem getirildiğinde, 
gerek hekim, gerek yataklı tesislerdeki yataklar 
bakımımdan ve gerekse tüm sağlık hizmetlerinin 
görülmesinde, bugün mevcut sıkıntıların ibüyük 
ölçüde giderilmiş olacağının ifade edilmesini, 
isabetli ve yerinde saymak lâzımıdır. Tabiî ki, 
«Bugünkü ihtiyacın bir kısmı karşılanmış ola
caktır.» demek, ideale varılacaktır anlamına gel
mez. Bu böyle kabul edildiği takdirde, tek sis
temin kabulü halinde, «Bugünkü sıkıntıların 
büyük bir kısmına cevap •verilebilecektir», şeklin
deki görüşlerin yersiz olamayacağı herhalde tes
lim edilir. 

Bazen polisiye tedbirlerden bahsedilmektedir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmda, ne evvel
ce ne de şimdi, polisiye tedbirler diye bilinen ve 
tatbik edilen tedbirler olmamıştır ve yoktur. 
Eğer bundan maksat, rotasyon tatbikatı ise, bu 
polisiye tedbir olmaktan ziyade 224 sayılı Kanu
nun bir gereğidir, Bunun tatbikatının devamın

da zaruret bulunduğu da, herhalde herkesçe ka
bul edilir. 

Yurdun, bilhassa sosyo - ekonomik yönden az 
gelişmiş bölgelerinde, hekim yetersizliği açık bir 
gerçektir. Rotasyon sistemi, yeteri sayıda hekim 
temin edebilmekteki köklü tedbirler gerçekleşin
ceye kadar, geri kalinis bölgelerdeki, münhal 
kadrolar hizmetlerini, bir aylık süre ve münavebe 
İle gönderilen, hekimlerle karşılamayı öngören 
.geçici bir uygulamadır. İçinde bulunulan du
rum muvacehesinde rotasyondan vazgeçilmesini, 
herhalde kimse iddia ve tavsiye etmez. 

Sistem şimdi, üçer aylık listeler şeklinde tes
pit, tanzim ve tatbik edilmektedir. Yani bir yere, 
aynı branş için, 3 ay içerisinde, birer ay müd
detle gönderilecek ıüç hekimin, önceden tespiti 
tarzında bir hazırlık yapılmaktadır. Böylece he
kimlerin, gidecekleri yerlere, aralıksız ve zama
nında gitmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Ay
rıca aynı hellimin, tekrar tekrar rotasyonla vazi-
felendirilmemesine Ve esasen hekim ihtiyacı için
de bulunan yerlerden, rotasyonla hekim gönderil
memesine, mümkün olduğu nispetle dikkat edil
mektedir. 

Sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt 
sathına dağılımında, dengeyi temin edecek bir
takım tedbirler düşünülmektedir. Bu hususta üc
retlerde denge, mukaveleli istihdam bahsedildiği 
gibi, tek sistem, Genel Sağlık Sigortası gibi sevk 
edilmiş ve sevk edilmek üzere bulunan tasarı ve 
teklifler misal olarak gösterilebilir. Yekdiğerleri-
ni tamamlayan bu tedbirlerin kabulü ve tatbi
katına girişilmesi halinde, belki de^rotasyon tat
bikatına artık lüzum kalmayacak bir durum 
meydana gelmiş olabilir. Temenni budur. Ancak 
şimdiki halde bunun devamı gereklidir. 

Batı standartlarına göre, 700 kişiye 1 hekim 
sağlamak (bu standarda göre 54 000 hekim lâ
zım) uzun vadeli amaç olup, bu sebeple tıp fakül
telerinin sayı ve yetiştirme kapasiteleri artırıl
maktadır. Nitekim mevcut 9 tıp fakültesi, Üç
üncü Beş Yıllık Plan döneminde 16'ya yüksele
cektir. 

Burada zikredilen bu sebepleri ifade etmek 
şüphesiz ki, önemli değildir. Asıl önemli olan me
sele bu problemlere çare bulabilmektir. Karşınıza 
büyük iddialarla çıkacak değiliz. Ancak, alınacak 
ilk tedbirler arasında, Bakanlığın yetkisinde olanla-
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rın, en kısa zamanda tatbike konulması ve diğer
leri için de, gerekli tedbirlerin alınması husu
sunda gereken çabanın sarf edileceğini söyleye
biliriz. 

Böylece meselenin iç yüzü ortaya koyduktan 
sonra, şimdi kısaca, alınması düşünülen tedbir
ler özetlenebilir. Hekim temin edebilme yolunda
ki tedbirler yönetsel, parasal ve yasal yönleri ile 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Tedbir]eri 14 grupta toplamak mümkün
dür. 

1. Yan ödemelerin artırılması; 26 . 3 . 1974 
tarihimde teklif .edilmiştir. 

2. Sözleşmeli istihdam; 30 . 3 . 1974 tali
hinde teklif edilmiştir. 

3. Fazla melsainin sınırlandırılmamaisı; 
23 . 3 . 1974 tarihinde teklif edilmıjşjtir. 

4. Yurt dışındaki doktorlarım, araç ve ge
reçlerini, gümrüksüz yurda getirelbilımeleri; 
19 . 4 . 1974 tarihinde yazılmıştır. 

5. Yurt dışında biriktirdikleri parayla, 
yurt içinde, sağlık telsisi acımaları; 2219 sayılı 
Kanuna göre esasen mümkündür. 

6. Ooıcıulklarının, yurda dönüşte, sene kay
betmeksizin, uygun bir okula kaydelilebilıme-
leri; 19 . 4 . 1974 tarihinde yakılmıştır. 

7. Mecburî hizmet kanun tasarısı, hazır
lanmaktadır. 

8. ıGenel Sağlık Sigortası kanun tasarısı, 
8 . 4 . 1974 tarihinde sevk edilmiştir. 

9. iSağlık hizmetlerinin, tek sistem içe
risinde, yürütülmesi kanun tasarısı; hazırlan
maktadır. 

10. Millî kan politikası, husu'sunkla, kamum 
tasarısı, hazırlanımaildtadır. 

11. 224 sayılı Kanunda değişiklik tasarısı; 
hazırlanımaktadır. 

12. 3017 sayılı Bakanlık Teşlkilât ve Me
murin Kanununda değişiklikler, üzerinde çalı
şılmaktadır. 

13. F u l . time durumu; değerlendirmeye 
tabi tutulmaktadır. 

14. İlâç hammaddesinin ithali, ilâç sana-
yiiıırin durumu, 

Yabancı sermayenin, ilâç üretimindeki yeri 
hususlarında gerekli çalışmalar devam et
mektedir. 

24 . 5 . 1974 O : 2 

Tıp fakültelerinıin sayısını 16'ya çıkarmak 
'suretiyle iyi bir Mim atılmış olacaktır. Zira, 
bilhassa eski fakültelerimizden yetiştirilen 
hekim sayısı, geçmiş yıllara nazaran azalmak
tadır j 

Ücret •sistemlerinin düzemi emmesine gelince : 
Kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin sos

yalleştirme, full - time, part - time gibi deği
şik sistemler içinde aldıikları ücreit miktarla
rının kifayetsiz olduğu ve halen verilmekte 
olan yan ödeme tavanlarının, hekim teminine 
yeterli olmadığı bilinen bir hakikattir. 

Ayrıca hakimlerin, meslek icabı, dışarıda 
para kazanabilir duruımda olması, kendilerine 
ödenecek ücret konusunda, diğer meslek dal
larına nazaran özel bir durum nıeydaırıa getir
mektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları- Kanunun^ 
daki ücret ısisteminde, hekimlerin dahil edil
mesi ve bunlar için değişik bir sistemin geti
rilmemesi. hekim istihdamında belli bir prob
lem yaratmıştır. 

Bu sebeple ücret sistetminin, hekimler için 
tavanı değişik tatulam sözleşmeli helkkn is
tihdamına kaydırılması Balkanlık için kaçınıl
ması mümkün olmayan bir zaruret halindedir. 

,Bu konudaki hazırlıklar, Devlet Personel 
Dairesine ve Maliye Bakanlığıma intikal etti-
ırilimişltir. Diğer taraftan, tıp personeline ve
rilmekte olan yan Ödeme sisteminde de, deği
şiklik yapılması için çalışmalar yapılmış ve 
netice Devlet Personel Daireisi ile Maliye 
Bakanlığına iletilmiştir. Yapılan hazırlıkta, 
ıbundan önceki Karannaimede tıp personeline 
verilmeyen, iş riski zammı öngörülmüş; iş güç
lüğü ve eleman teminindeki güçlük tavanı yük
seltilmiş, fazla melsainin, aralıksız süren sağ
lık hizmetlerinde kısıtlı bir zaman süresine sı-
kiişjtırılmaması önerilmiştir. Ayrıca, personelin 
terfilerini zamanında yapabilmek için, yeni 
kadrolar istenmiş ve artı gösterigelerdefki eşit
sizliğim giderilmesi amacıyle yeni önerilerde 
bulunulmuştu r. 

Muhtelif kurulmlar tarafından, yatarak te
davi hizmeti erimin yürütülmesinin yarattığı 
belli başlı problemlerden biri de, hekimlerin 
yurt sathına ve tesislere dengesiz dağılmaları 
ve dola'yısıyle hekim israfına yol açılmasıdır. 
Bu durumun düzet illim esi için, kurumların mül-
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ıkiyet hakkına ve sağladılkları hizımçitlerin 
'muhtelif niceliğine dokunmadan, gerekli düzem 
(değişikliği getirilmek, yani tek düzene gidil
mek: üzere Başkanlıktaki çalışmalar bitirilmek 
üzeredir. 

'Medburî hizlmet sistemi, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına «Yurt Kalkınma Hizımeti» 
adı altında, tüm yüksek öğrenim yapmış mes
lek mensuplarına uygulanmak üzere girmiş 
îbuluınlmaktadır. Bu hususun realize edilmeisi 
isaibetli bir hareket tarzı olacaktır. Bu sebeple 
Bakanlık, yeni müteihais'sıs çıkan hekimlere, bir 
yıl süre ile meclburî hizmeti öngören kanun ta-
ısarısmı geri almış ve bu tedlbirin ışığı altında, 
yeni çıjkacaik ımüteıhaıssııs ve pratisyen hekim
lere Ibirer yıl süre, ile uygulanacak meöburî 
hizmet Sisteminin esaslarını saptamıştır. Bu 
'hazırlığın, ıbir tasarı hailinde Parlaimemtoya su-
nulaibilmeisine çalışılmaktadır. 

Yukarıda arz edildiği gilbi ücret, mecburî 
hizmet ve kurumlar arasında teik düzeni ön
gören personel istihdamı konuları, birbirleriyle 
ilişkili olaın, sağlıklı insangücü politikasının, 
ibirer halkasını teşkil etmektedir. Bu halka
ları, meımleketimiızin gerçeklerine ve ihtiyaç
larına gftre hallettiğimiz takdirde, sağlık 
hizmetlerinin halka eşit oranda ulaştırılmasın
da hissedilir bir gelişme ve ferahlık meydana 
gelecektir. 

Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin, sa
yı ve yetiştirilmesine ait bilgileri daha evvel 
bütçe müzakerelerinde raportör arkadaşlarımız 
raporlarında geniş şekilde ele almış oldukların
dan bu kadarla yetiriilecektir. 

Tababet Uzmanlık Tüzüğü, yeniden düzen
lenmiş olup, asistanların seçilme ve yetiştiril
meleri konularında ihtiyaçlara cevap verecek 
yenilikler getirilmiştir. 

Tıp ve yardımcı tıp meslek mensuplarının 
mesleklerini icra etmelerindeki yetki ve sorum
luluklarını belirten kanun tasarısı da Parlamen-
da bulunmaktadır. Bu kanun çıktıktan sonra 
bu konudaki boşluk da giderilmiş olacaktır. 

Sahte tabiplik yapanlarla mücadele, polisiye 
tedbirlerle değil, ancak oto - kontrol sistemiyle 
ve halkımızın aydınlatılmasiyle başarıya ulaş-
bilecektir. 

Burada şu hususları da belirtmekte yarar 
görülmektedir : 

Hekimlerce kullanılan reçete kâğıtlarının 
Maliye Bakanlığınca bastırılması yolunda tek
lif ve görüşler vardır, bunlar tetkik edilmekte
dir. Ancak, bunların fayda ve mahzurları enine 
boyuna incelendikten sonra bir sonuca varılabi
lecektir. 

Serbest tababet yapan hekimlerin vizite üc
retlerinin saptanmasını ve hasta ile olan mü
nasebetlerinin ayarlanmasını 6023 sayılı Kanu
na göre Türk Tabipler Birliği yapmaktadır. 
Birliğin, bu işi kanuna uygun ve memleketin 
ekonomik ve sosyal şartlarını nazara alarak 
yaptığına inanılmalıclı r. 

Önemli sağlık araç ve gereçleriyle aşıların 
Bakanlıkça yurda ithali yapılarak bunların pi
yasaya nazaran ucuz satınalmması sağlanmakta 
ve piyasada bulunmayanların temini mümkün 
olmaktadır. Bu bakımdan tüm sağlık araç ve 
gereçlerinin Bakanlıkça yurda ithali, üzerinde 
geniş inceleme ve tetkikat yapılmak suretiyle 
durulması gereken bir konu olarak düşünül
mektedir. < 

Bilindiği gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının bir Yüksek Sağlık Şûrası vardır. 
Şura, sıhhî ve içtimaî meselelerde mütalâa ve 
rey verir. Sıhhî ve içtimaî hkmet ve muave
netlere ait kanun, nizamname ve talimatname
leri birinci derecede tetkik eder. Adlî ihtibar 
dosyalarını karara bağlar. Görüldüğü gibi 
Şûranın ele aldığı meseleler, Şûrada eczacı ve 
hukukçu üyelerin bulunmasını gerektirmekte
dir. Bu durum nazara alınarak, bu kere müd
deti dolan üyelerden ikisinin yerine biri hu- > 
kukçu, diğeri eczacı olmak üzere iki sayın pro
fesörün tayini yoluna gidilmiştir. Ayrıca, bir 
ihtiyaç olduğu ileri sürülen yeni bir tıp lügati
nin hazırlanması ön çalışmalarına başlanmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar olan 
kısımda 1973 yılında yapılan Sağlık ve Sosyal 
Yardım hizmetleriyle, 1974 yılında yapılması 
istenenler üzerinde kısa bilgiler arz edilmeye 
çalışıldı. Şimdi de 1974 malî yılı bütçesi ve 
yatırımları üzeninde genel bir kıymetlendirme 
yapmak gerekiyor. 

Bakanlığın, 1974 malî yılı Bütçesi, Bütçe 
Karma Komisyonunda yapılan 24 897 000 
lira ilâveden ve bütçenin tümünde yapılan 
34 061 099 lira kesintiden sonra 3 372 048 826 
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liraya inmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre 
1973 malî yılma nazaran 943 269 753 lira faz
lalık mevcuttur. Bu artışın oranı % 38,8 ise 
de, 1973 malî yılı Devlet konsolide bütçesin
deki bütçemizin oranında geçen yıla nazaran 
kayda de'ğer bir artış meydana gelmemiştir. 

Bakanlık bütçesindeki en kritik nokta, ca
ri harcamalar içinde personel giderleri dışın
daki harcamaların, yani ilâç, yiyecek, giyecek, 
yakıt, onarım, su, aydınlatma gibi tüketim ve 
hizmet alımlarının artışında ancak % 8,8 ora
nında, yani 50 milyon liralık bir artışın sağla
nabilmiş olmasıdır ki, bu miktarın bilhassa fi
yat artışları karşısında kifayetsiz kalacağı an
laşılmaktadır. Bu durum, bütçe raporunun te
menniler bölümünde de belirtilmiş olup, bilhas
sa fiyat artışlarının ve % 1 kesintinin bütçemi
ze olan etki sonucuna göre 172 milyon civarın
da bir ek ödeneğe lüzum göstermektedir. Ma
liye Bakanlığı, fiyat artışlarından meydana ge
lecek bütçe açığının yıl içinde karşılanacağını 
beyan etmiştir. 

Cari harcamaların gerek personel ve gerekse 
işletme giderleri olarak mevcut tesislerle oran
tılı şekilde yurt düzeyine dağılımı yapıldığın
dan ve çok kere az gelişmiş illerde tesis azlığı 
ve bilhassa söz konusu tesislerin personel ki
fayetsizliğinden tam çalıştırılamamaları nede
niyle bu illertde feri başına düşen cari harca
malar, gelişmiş illere nazaran daha az olanakta
dır. Bu diurumun ivedilikle düzıeltMm>esime ça
lışılacaktır. 

Yatırım harcamalarının 1973 yılı realizasyo-
ııu düşük olmuştur. Özelllıkile sağlılk ocakları 
ihaleleri yapılaimaimıştır. Bu durum, 1974 yılı 
yatırım, harealmalaınmın artmasına sebebohnuş 
ve dolayısnyie programa yeni konuların alınma
sı kısıtlanmıştır. 

Yatırım harcamalan, yatınım programlarına 
giren konular ile ayarlandığından, özellikle sağ
lık hiztmieltlerinin siosyalieştiriLmle'si projesi, az 
gelişmiş illerdeki yatırım harcamalarım hızlan-
dınmiştır. Bu illerde kriterlerle gö're, noksan ya
taklarım ilkimlali için daha fazla yatınım yapıma 
(olanakları varsa da, mevcut hastanelerin yatak 
îşgal oranlarının % 70'in .altında olması sebe
biyle, personel ikmali düzenleninceye kadar bu 
foîalnağın tam kullanılmaisı ımüım k̂ün. olanıaya-
'caıktır. 

Transfer harcamalarındaki kritik durum, 
korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan yar
dım için bütçeye konan ödeneğin - 6972 sayılı 
Kanuna göre eksik oluşudur. Bu durum, Bütçe 
Karma Komisyonunda dile getirikniiş ise de her
hangi bir aırtı'şm yapılması mümkün olamamış
tır. 

Bu yıl Bayındırlık Bakanlığı aracılığı ile 
425 milyon liralık yatırım yapılması düşünül-
mdkltedir. Bu ödenek ile v1973 ve daha önce iha
leleri yapılanı yatıranların inşaatlarına devanı 
edileoeik ve 34 Sağlık ocağı, 260 sağlık evi, 2 170 
yatak, 7 verem savaş dispanseri, 5 halk sağlığı 
lâlboratuvarı, 4 adet eğitim ve 3 adet sosyal hiz
met telsisi inşaatına yeniden başlanabilecektir. 

1973 yılında ihale edilemieyen yatırımların 
ihaleleri bu yıl taımamlamacafktır. 1973 yılında 
1 510 yatalk, 13 ana ve çocuk sağlığı şubesi, 12 
adet verem savaş dispanısqri, 6 adet halk sağlı
ğı lâlboratuvarı, 16 adet enitero - bakteri teşhis 
ünifeeisi ve 2 sosyal hizmet tesisi hizim'ete girmiş
tir. 

1974 yılında yeni tesis olarak 1 905 yatak, 
29 adet ana ve «çıocuk- sağlığı merkezi ve şube
si, 6. adet sağlık okulu ve koleji, 4 adet halik 
sağlığı lâlboratuvarı, 11 adelt verem savaş dis
panseri ve >3 adet sosyal hizmetler tesisinin hiz-
ıınetıe açılması planlanmıştır. 

Sayın ımilletveıkilleri, 
Şurasını belirtmeyi bir vazife bilirim ki, ta

banından tavlanma kadar ge&e gündüz delme
den millete hizmıet vermekte olan sağlık persone
li, feragat ve fedakârlık duyguları içinde çalış
maktadır. Haricen rahatlık ve geniş iımıkânlar 
içerisinde görünen sağlıik personeli, esasında el
verişsiz şartlar Ve dar imlkânlar içerisinde bu-
lunma'ktadırlar. Gerek hizmetim, gece gündüz 
denıieden lOnları hizmete koşlması, gerek şartların 
ağırlığı, ıgerekse maddî imkânların darlığı için
de bulunmalarına ilâveten, zianıan zaman hakla
rında vaki söylenti ve iddialarla ayrıca -üzün
tüye gömülnTektedirler. 

Şurası bir gerdektir ki, üzüntü, sıkıntı, sari 
ve imkânlarımnı ağırlık ve kısırlığına rağmen, 
hakimlerimiz her türlü maddî ve manevî olanak 
ve delsteklere sahip ülkeler hekimlerinden bilgi, 

'Itteşhlls ve tedavi gibi hususlarda hiç de geride 
değillerdir, aynı çizgidedirler. Dünya tıp ala
nında isimleri sık sık geçmektedir. 
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inanmak lâzıımldır ki, eğer .şartlar ve imikân-
lar elverseydi, bekimlerimiz memleketi tıp dün
yasının en öıılde gelen bir merkezî durumuna ge
tirmiş olurlardı. Şartlar ve imkânların bilinen 
durumlarına rağmen tıp mensuplarıımızm kesif 
gayret ve çabalarının bir neticesi olarak Türki
ye bugün tıp dünya sınlda sözü geçen bir ülke 
ıduruimuna gelmiştir. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, ,bir dakikanı
zı rica ediyorum efendim. Acaba, konuşmanız 
daha ne kadar zamanı gerektiriyor ? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
[SEFAHATTİN OİZBEÜtOĞLU (Devamla) — 
Azamî beş dakika sürer efendimi. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın ko
nuşmaları azamî be§ dakika devam edeceği ta
raflarından ifade olunmuştur. Bundan sonra bir 
sayın arkadaşımızın konuşma hakiki var. 

Bu nedenlerle, Sağlık ve Sosyali Yardım Ba
kanlığı bütçesinin bitimine değin birleşimin 
uzatılmasını oylarınıza sunuıyoımm. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim, ka
bul edilmiştir!. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂHATTİN ÖİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Teşekkürleri Sayım Başkan. 

Yurit dışımda bulunan hekiml'eıri/mize gelin
ce: 

Sahalarında isimlerimden bahsettiren bu va
tandaşlar, aısla valtan haini değillerdir. Hemen 
hepsi yurtta memleket ve millete hizmet vermek 
samimî arzu ve isteği içimdedirler. Ancak, ken
di görüş ve yaşantıları bakımından yurttaki 
şartları ve imkânları gayrimüsait bulmaktadır
lar. Mühim olan, şartlan ve imkânları, bu va-
tan'daşların da dönmelerini temin edebilecek 
vasata gdtirelbilınekjtedir. Taibiî ki bu da zaman 
ve imıkân meselesidir. 

Tüm sağlık personelinin duramu arz edilen 
sekilide mütalâa edildiğinde ıkenldilerini üzen, 
hattâ hizmetteki VeırîmliliHerine tesir edebile
cek söylenti ve iddialara gidilmesinde yarar ola
mayacağı herhalde ki takdir edilir. 

Tüm sağlık personelinin içinde bulundukla
rı duıruım ne olunsa olsun, memleketin içinde bu
lunduğu şartları ve sağlık hizmetlerinin büyük 
Ve hayatî önemini daima gözönünde bulumdura-
ıraik, kendilerine şjifa aramak için gelenlere, özel-

I lilkle köylü, fakir ve yaşlı vatandaşlara, güler 
j yüzlü, tajtlı dilli, iyi muamelede bulunmayı bir 

ıgöretv saymaları gerektiğini ve yurt dışındaki 
hekimlerimiadien, kendileri içtim çok zor olsa da
hi, ülkenin durnımu bakımından, yurda dönme 

I feragat ve fedakârlığında bulunmalarının bek-
I Jomdiğini huzurlarınızda işaret etmeyi ayrıca va-
I zife sayarım. 

I Muhterem milletvekilleri, şu hususa dikkat 
ibınyuınmani'zı rica ederim:. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yandılm 

I Bakanlığı Planlamıa ve 
I Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı 
I Kişiye özel 

Sayı : P K 9140-178 (76) 
I Ankara 

19 . 4 . 1974 
I Konu : Müracaatçılara yapıla-
I cak muamele. 

I Bir kuruma ilik girişte karşılaşılan görüntü 
I ve başvuranlara gösterilen davranış ve kaibul 
I tarzı, o kurujmun sunduğu hizmetlerin değerlen-
I dirilmesinin en önemli ve tek ölçüsü ve âdeta 
I aynasıdır. 

I Bakanlığımıza bağlı bazı kurum ve kuruluş-
I landa vatanidaşlara gereken ilgi ve kolaylığın 

.gösterilmemeği hatitâ bazan zorluklar çıkarıldığı 
I sık sık şikâyet mevzuu olmaktadır. 
I Sağlık kutnum ve kuruluşları halkımıza in-
I Isancıl bir hizmet arz eden, vatandaşlarımızın 
I acılarına ve dertlerine çare arayan ve hasta-
I talara şifa sunan müesseseler olmaları nedeniy-
I le, buralardaki tüm görevlilerin her şeyden ön-
I ele müracaatçılara güler yüz ve tatlı dille mu-
I lamele etmeleri ıbaişjta gelen görevleredir. 
I Özellikle ulusun temsilcisi olan sayın Par-
I lamento üyelerine karşı sıon derece nazik, dik-
I katli, ilgili ve saygılı olmak, kendilerine bütün 
I kolaylıkları göstermek asla unutulmaması ge-
I ırciken hususlar olmalıdır. 
I Başta yaltaklı tedavi kurumlarımız olanak 
I üzer'e, .bütün kurum ve kuruluşlardaki görevltile-
I rin bu konuda uy anim alan ve özellikle müra-
I caatçılarla ilk karşılaşanların eğitilmeleri gere-
I ikir. 

— 843 — 



M. Meclisi B : 84 24 , 5 . 1974 O : 2 

Bu, akıınan niştin, altında imzamı taşıyan. 
(bir genelgedir. G-ereği için valiliklie"re ve bilgi 
(için Merkez Teşkilâtına gönderilmiş ve duyu-
ralımıuştur. 

Dükkat buyurulursa., genelgenin hemen /he
men taımamı vatandaşlara güler yüz tatlı dilli 
muamele gösterilmesi ıgeırektiğini ihtiva eyle
mektedir. 

P>u, sadece genelgede değil, her konuşorada, 
her gidilen yerde görevlilere daima hatırlatıl
mış, işaret edilmiş bir hususltur. 

Genelgede Parlamenterlerden bahseden bir 
kısım da vardır. ,Bu, görevlilere Anayasanın, 
Parlanteniter sistemin ve Devlet anlayışının ica
bı olan biır uyarıdır. Bu uyarıdan hiçibir görev
linin üzüntü duymuş olabileceğine ihtimal ve-
riletaıez. 

Parlamenter sevilir veya sevilmez, beğeni
lir veya beğenilmez, partili veya partisiz olur, 
siyaısî fikir ve kanaatleri şu veya bu olur, ne 
olursa olsun ıona özel saygı göstermek, taşıdığı 
«Ulusun temsilcisi» sıfatının bir gereğidir. (Al
kışlar) 

Bu gereği görevlilere hatırlatmak da Ana
yasa, Paııianıenjter sistem ve Devlet anlayışına 
ısaiygılı, bağlı ve inançlı olmanın bir ifadesidir. 
Zira, Parlamento, ulusun temsilcileri ile Parla
mentoya, Parlamenter slislteme bağlılık ve saygı 
ise onun üyelerine saygı ile kaimdir. («Bravo» 
sesleri) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığın çalışmaları ile 1074 ve müteakip 

yıllarda yapmayı tasarladığı işler ve faaliyetler, 
kürenin verdiği olanaklar ölçüsünde sizlere arza 
çalışıldı. Müzakereler sırasında yapılan kıymet
li eleştiri ve öneriler, Bakanlığın faaliyetlerine 
ışık tutucu olarak, gözönünde bulundurulup ge
reken ölçüler içerisinde değerlendirileceklerdir. 

Memleketimizin sağlık şartlarını düzeltmek 
ve sağlıklı bir ülkede, sağlık seviyesi yüksek 
vatandaşlara sahip olmak hepimizin amacı ve 
ekonomimizin temel verilerinden biridir. 

Buraida, her birisi mensup bııluııduğu, Hükü
metin programının ışığı altında, kendi görüş 
ve anlayışına ,göre, memlekette ve millete hizmet 
vermiş olan, gelmiş geçmiş bütün Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarından, vefait etmiş olan
ları sayigı ve rahmetle anmayı, hayatta bulunan
lara da saygıyle en iyi temennilerde bulunma

yı, bir görev saydığıma ayrıca işaret etmek is
terim. 

Bağlık hizmetleri geniş ölçüde nitelikli tıp 
ve yardımcı tıp personeli istihdamını ve büyük 
yatırımları gerektiren çok yönlü bir hizmetler 
manzumesidir. Amacı, insanların refah, sağlık ve 
mutluluğunu sağlamaktır. Bu açıdan çok geniş 
ölçüde insancıl Ibir felsefedir. Bu felsefenin ger
çekleşmesinde, hekiminden köy elbesine, kentli
sinden köylüsüne, tariimcıssından işçisinle kadar 
tüm ulusun büyük emek ve katkısına ihtiyaç 
varıdır. Ulus olarak bu hizmeti başarıya ulaştır
mada, elele vermemiz lâzımdır. Sağlık hizmet
leri, bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu 
durum herkesin malumudur. Mühim olan bu du
rumun ortaya konmasından ziyade, sıkıntıların 
giderilmesi yolunda getirilen ve getirilecek olan 
tedbirlerin, Yiüce Parlamentonun kıymetli ve de
ğerli destek ve tasvibine mazhar olmasıdır. An
cak bu şekilde mevcut sıkıntıların giderilme ve
ya hiç olmazsa hafifletilme imkânları elde edil
miş lolalbilir. 

Bakanlığın bütün mensupları amaca ulaşmak, 
millete yararlı olmak, Parlamento ve değerli üye
lerinim güvenimi kazanmak için mümkün olan 
•gayretle, çalışmışlaır, çalışmaktadırlar ve çalı
şacaklardır. Başarıya ulaşmakta kıymetli deste
ğinize ihtiyaç •olduğunu elbette ki, takdir buyu
rursunuz. 

Göstereceğimize inanılan desteğin en iyi bir 
şekilde değerlendiğime sine çalışılacağına işa
retle sözlerime son verinken, bütçemize göster
diğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür eder, Muh
terem. Heyetinizi tekraren saygılarımla selâmla
rım. (Alkışla). 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Ancak mevcut sorular nedeniyle bir süre daha 
kürsüde kalmanızı rica ediyorum. 

İSAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂHATTtİN OİZBELİOĞLU (Devamla) — 
Estağfurullah. Hay hay Sayın Başkanım. 

BAŞİKAN — Muhterem arkadaşlarım, bazı 
sayın üyelerin gönderdiği sıoru tezfcereıleırini oku
tacağını. Ancak bunların içerisindeki birtakımı so
ruları Sayın Bakan görüşmelerinde genellikle 
cevaplandırmış bulunuyor. Bazı arkadaşlarımız 
ISaym Bakan konuşmadan önce sorularını yaıza-
rak gönderdikleri için bu tekrar oldu ve talimin 
tediyorUm bir kısım arkadaşlarımı da her hal-
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de konuşmamın bir kısmımı dinlememiş olduk
ları için buna meydan verilmiş oldu. Bütün bun
lara rağmen ben soruları okutacağım, Sayın 
Bakandan da temas etmediği hususlara cevap 
vermesini rica edeceğim efendim. 

Boruları okutuyolrüm. 

iSayım Başlkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı tarafımdan cevaplamdınlma-
ısını rica eder saygılar sunarım. 

'Burdur 
Osman Aykul 

il. Ülkemizin, zenginlik kaynakları ve millî 
gelir durumu, dengeli bir politika izlendiği tak
dirde 80 - 100 milyon insanı barındıraMlec'eğine 
göre, doğum .korifotfolu uygulaması devam edecek 
midir? Bu uygulama tam bağımsız bir devlet an
layışına aykırı düşmiüyor mu? 

2. iSiüt tozu gilbi, güçlü devletlerin üretim 
artığı olan besin maddeleriyle Türk çocukla
rımın beslenmesi uygun mudur? Çocuklar ta
rafından içilmeyen süit. tozlarının kaldırılması 
uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakam. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

( S E L Â H J A T T İ N CİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, Sayın AykuPun sormuş oldukları bi
rinci suale, öyle zannediyoırum ki, «jAile planla
ması ana - çocuk «ağlığı» mevzuunda cevap ve-
rilimiştir. 

(Besin maddeleri de, «Gıda,» komuısundaki ma
ruzatımız içerisinde bulunmaktadır. 

ıBAŞICAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dini. 

Diğer soruyu okutuyorum. 

iSayrn ÎBaşjkan 
Aşağıdaki üç sorumun Sayın Sağlık Baka

nınca cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Neccar Türkcan 

1. Doğu bölgemizde doktorlar çalışmak is
tememektedir. Bu nedenle çok doktor İzimir, ve 
istanbul gilbi büyük .şehirleri istemektedir. Bu 
Idurumun dengeleıum'elsi için Doğu bölgemıiıze de 
sağlık lıizmeitlerim'i glötürm'ek için her mezun olan 
doktora ve ihtisas yapacak doktorlara önce Ana

dolu ŷa iki yıllık veya değişik hizmet eitme şartı 
ıgeitirem bir hazırlık düşünülüyor mu? 

2. Doktorların yurt dışına gitme lıerini önle
mek için ne düşüııüknektedir ? 

3„ İlâç vasfından uzaik ilâçların da eczane
lerde satıldığı zaman zaman gazetelere yansı
maktadır. Bu tür ilâç imal edenlerin ruhsatları 
iptal ediliyor mu, edilmiyorsa edilmesi düşü
nülmekte midir ? 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

ISELÂHATTİN OİZRELİOĞLU (Devamla) — 
iSaym Başkan, sayın üyeler; 

iG-erek doğu bölgesindeki doktor durumu, 
ıgerek yurt dışına giden doktorlar için ve gerek
se ilâç .mevzuunda, izahatım içinde g-eriiş pa
sajlar mevcuttur. Sayın üyenin dinlediği ka
naatindeyim. Eğer konuşmaların somuna doğru 
gelmiş ve dinleyemeimişlerse, arz etmeye hazı
rım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Dinledim 
efendim, teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplan
dırılmıştır. 

Diğer soruyu okutuyo,rum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanından sorulmasını arz ve rica ede
rim. 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi 66 köyü içermesi
ne ve il merkeızine çtoik uzak bulunmasına rağ
men, ibda* sağlık merkezine sahip olamadığı için 
Ibu köylerde yaşayan 36 bin vatandaşımız hasta
lanınca kaderiyle baş .başa kalmaktadır. 

a) 'Çayırlı ilejesine bir sağlık merkezi yaıptır-
ımayı düşünüyor musunuz?!1 

Ib) Yaptırmayı düşünüyorsanız ne zaman 
'başlanacaktır? 

/BAŞKAN — Evet Sayın Balkan, ibuyurum 
efendim. 

BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂEATTİN GtZREUOĞLU (Devamla) — 
Efendim, sağlık ocakları, sağlık merkezleri ve 
sağlık evlerinin yapılması hususu, sayın millet-
vökilinuizin de bildikleri gilbi bir program' mev-
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zuudur. 1974 pnolgramı tanzim edilmiştir. Eğer 
(buyuı-ldukları hususlar 1974 programı içerisinde 
varisa, ellbeltteiki talhakkuk edecektir. Yok ise an
cak mürac a altları nazarı itibar e alınarak 1,975 
programı içerisinde gerekiyorsa it/hali düşünü
lecektir. 

'[BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

Sayın [Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın Bakan tarafımdan 

cevaplandırılmasını arz öderim. 
Kars devlet hastanesiyle, doğumevi ile ilçe

lerdeki sağlık kuıraluşlarındaki hekim noksan
lığının güderilmesi için ne düşünülmektedir? 

Kars 
Yasin Bozkıırt 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

&BLÂHMTİN ÖİZRELİOĞ-LU :(Devamla) — 
izahatlar içerisinde talhmin ediyorum gieniş su
rette bu husus da yer almış bulunmalçtadır. Ay
rıca arzı «evap vaktimizi işgal sayılır. Bilmem ki, 
sayın milletveMlimiz tatmin olurlar mı? 

ıBAŞKAN — Evet, teşekkür' ederim Sayın 
Balkan. 

ISAĞLIK VE SOISYAL YARDIM BAKANI 
ISELÂHATTİN OtZRELtOĞLU (Devamla) — 
iSaym Başkanım, eğer müsaade ederseniz. Muh
terem konuşmacıların içerisinden bir sayın ko
nuşmacının temas ektikleri bir husus var. Muh
terem üyelerin zihinlerinde 'belJki bir istifham hâ
sıl olabilir. «Baştabip olmaları» şeklinde bir 
cümle ,geçti, çıok sayın bir tüyenin konuşmala
rında. 

ı«îBaşta)biıp alınması» diye bir husus bu ana 
kadar vaki olmuş değildir. Hiçlbir baştabip alm-
maımiştır. İstifa, alınma değiMir. İstilayı izah 
dıse yararlı (sayılmaz. 

Saygılarımla. 
KjEMAfL TABAK (Adıyaman) — Sayın Baş

kan, bir hususu kısaca açıklayabilir miyim? Sa
yın Bakan yanlış anlamışlar, 

B AŞIK AN — Efendim, rica ediyorum. 
KEMAL TABAK (Adiyaman) — Benim ifa

dem Sayın Bakan tarafımdan yanlış anlaşıldı. 
BAlŞKAJN — Efendim rica ediyorum. Daha 

sorular var efendim. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Baş

kan, o hususu yeniden ifade etmem lâzım. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, size 
ide sıra gelecek :Sayun Talbak, rica ediyorum. . 

KEMAL TABAK: (Adıyaman) — Sayın Ba
kan tarafından yanlış anlaşıldı, yarası mı var 
iki, gocunuyorlar. Müsaade ederseniz yeniden 
ifade edeyim.. 

BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ISELÂHATTİN GİZRELİOĞLU (Devamla) — 
ıHay hay izah buyurun, buyurun. Yanlış anlamış 
lolabilirim. Baştabirp alma 'konusunda,. 

IBAŞKAN — Rica ediyoırılm. Sorulara devam 
ediyoruz efendim, 

Diğer soruyu okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Aşağıdaki 'sorularımın Sayın Sağlık Balkanı

mız tarafından cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

il. 'Tekirdağ ili sosyalizasyon bölgesi olarak 
ne zaman kabul edilmiş MC ne zaman sosyalizas
yon bölıgesinden çıkarılmıştır ? 

ı2. Tekirdağ ilinin tekrar sosyalizasyon böl
gesine alınması düşünülüyor mu? Müracaat 
vardır. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISAĞLIK VE SOSYAL VARDIM BAKANI 

ISELÂBATTİN GİZRıELİOÖLU (Devamla) — 
ISayın Başkan, sayın milletvekili arzu ederlerse 
(Bakanlığıma teşrif ettikleri takdirde, dosya üze
rinde kendilerine izahat vermeye hazırım efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verebilirsiniz efen
dim. 

ISAĞLIK VE SOISYAL YARDIM BAKANI 
ISELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devaımla) — 
Yazılı cevap da ara edebilirim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yazılı 
cevap versinler, Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

ıSayııı Başkanlığa. 
Aşağıdaki sualimin Sayın Bakandan sorul

ması arz olunur. Saygılarımla, 
Ankara 

İsmail KöylÜoğlu 
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Şimdiye kadar ciddî ibir tiedibir alınmamış 
olan Ankara'nın kirli hava sorunu vardır. Bu 
hususita Sayın Bakanın görüşü nedir? İzahat ve-
rilmıes'i rica olunur. 

_ BAŞKAN — Sayın Bakan bu konuya da ko
nuşmaları sırasında temas etmişlerdi. 

İSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
BELÂHATTİN GİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Konuşmalarımın içerisinde mıevcuittur efendim. 

BAŞKAN — Tekrarına mahal yok. Diğer 
tsıorulara <geçiyo,ruz. 

(Diğer soruyu lokütuyoru'm. 

ıSayın Bıaşkanlığa 
Aşağıda yazılı bulunan sorularımın Sayın 

Bağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâlet <buyiur.ma.nizi rica ederim. Saygılar suna
rım. 

Çorum 
Etem Eken 

d. Rehalbilitaısyon merkezinde tedavi olmak 
zorunluğunida bulunan halstakr, adı geçen has
tanede tedavi olabilmek için müracaat tarihin
den kaç ay s'onra hastaneye alınmaktadır ? 

2. (Hastanede tedatvi oilmak için sıra bekle
yen kaç adet hasta vardır? 

8. Bu hastanenin genişletilmesini, sıra bek-
lıeyeıı hasıtalaa'in kısa zamanda tedavi edilmesi 
bakımından yatak sayısını ve lüzumlu kadroları 
artırmak için B.a!kan olduğumuz günden bu yana 
şalhismızea alınmış veya alınacak tedbiriniz ol
muş ttnudur? 

4. felçli hastaları tedavi eden bu bastane-
dje âcil alman hastanın tedavisi ile müzminJleşen 
hastaların tedaıvi müddetinin arasında kaç ay te
davi .müddeti vardır? 

(BAŞKAN — Bu konuya da konuşmanızda 
temas etmiştiniz, Sayın Bakan. Her halde diğer 
sorulara da incelemle yapmadan cevap vermek 
imkânsız. Her hâlde hasta sayısını falan soru
yorsunuz .? 

iETlEM EıKJEN (Çorum) — Efendim, benim 
sonramda yatiak sayısı üzerine de temas edilmişti. 

(BAŞKAN — Efendim? 
iETûEıM EKİEN (Çorum) — Yatak sayısını 

soruyorum vie diğer konulara da temas edilme
miştir. Yazılı olarak cevap verebilirler. 

iSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
8ELÂHATTİN GİZRELÜOĞLU (Devalmla) — 
Bayı/n Başkan, müsaade ederseniz arz edeyim. 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
'SAĞLIK VE SOBYAL YARDIM BAKANI 

ÖELÂHATTİN GtZRELİOĞLU (Dıevaınla) — 
RelhaJhillitasyon merkezine hastalar sıra ile alm
maktaidır. Bu sıra esasına göre tahmin ediyorum 
iki, bu anda 3001ün üzerinde 'bekleyen halata var
dır. Sıra tespiti de öyle zannediyorum ki, hasta
nın âcil durumuna ,göre vaki olmaktadır. 

Yatak adedi 100 idi, 14 Mart 1974't e * yapı
lan ek, ilâve katının 100 yatak sayısıyle 200'e çı
karılmış/tır. 

Arz ederim efendim. 
İBAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Sağlık Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
İçel 

Nazım Baş 

1. — Yurt çapında, kanser taramasına ne za
man başlanacaktır? 

2. — Burslu okuyup da tıp fakültelerinde 
ihtisasa başlayan bazı doktor ve diş tabipleri
nin bursları fakülteye devrediliyor. Bazılarına 
ise bu imkân tanınmıyor. Bu hangi yönetmeliğe 
göre böyle yapılıyor? Yoksa keyfiyete mi tabi? 

,3. :— Verilmeyen asistan tazminatları ne za
man verilecektir? 

4. — Yurt dışındaki hekimlerin yurda dön
meleri için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

ıSELÂHATTİN ÖİZRELlOĞLU (Devamla) — 
ıSayın Başkan, zannediyorum ki, suallerin bir 
çoğunun cevapları izahatım içerisinde mevcut
tur., 

NAZEM BAŞ (İçel) — Sorularımın bir kıs
mının cevaibı izahatlar içerisinde var; fakat 
'burslarla ilgili olan 2 nci sorumun cevabı yok
tur, müsaade ederseniz arz edeyim, cevabını 
lütfedin efendim. 

İkinci sorum var. Bazı burslu okuyan tale
belerin burslarının sionradan fakülte veya de
kanlıklara devredildiğine şahidoluyoruz. Bazı
larına da aynı imkânlar tanınmıyor. Muhtelif 
branşlarda ihtisas yapıyorlar. Bakanlık bunla
rın bir kısmını devrediyor, öbürlerini, yani di
ğer bir kısmını devretmiyor. Öbürleri de aynı 
yönetmeliklere, aynı kanunlara talbi olduğu hal-
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de. Bunlar, ayrıca himaye mi görüyorlar, yok
sa 'yönetmelik hükmü iııü? 

Bir de müsaade ederseniz bir sözlü soru da-
Iha yönelteceğim. 'Otokontro], otokritik me
selesiyle ilgili. Sahte doktorlar hakkında 
lotokontrolun işleyeceğini söyledi. Bunun .po
lisiye tedbirlerle işlemeyeceğini ifade etti. 
lOtokontrol, diplomasız sahte doktorlar hak
kında işleyeceğini söylediniz. Otokontrol sis
temine geçilince, Türkiye'de mevcut sah
te doktorların mevcutları artacak ve bu dok
torların sayısı on misline çıkacaktır. Halkımız, 
henüz daha o seviyeye gelmemiştir. Bu hususta 
nasıl bir yol uygulanacaktır, onu merak ediyo
rum efendim? 

BAŞKAN —• Evet, Sayın Bakan buyurunuz. 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDEU BAKANI 
iSELÂHAT'TlN GİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, başka kuruluşlara geçmek isteyen 
doktor arkadaşlarıma muvafakat verme mesele
si, hakikaten bir problem. Prensip olarak ister 
burslu olsun ister olmasın muvafakat istoyen 
«ayın doktor arkadaşlara muvafakat verilmiyor. 
iSebelbini de şöylece arz edeyim. Çok ısrar edi
yorlar, «istifa ederiz, -bursu öderiz ayrılırız» di
yorlar. Gerekçe şu, Sağlık Bakanlığı bu şekilde 
müracaat eden arkadaşlara muvafakat verdiği 
takdirde, esasen içinde bulunduğu doktor sıkın
tısını kendisi artırmış olur. Ama siz ayrılır bur
su öder gitmiş olursanız, bu sıkıntıyı siz artır
mış olursunuz, aradaki fark budur. 

'NAZIM BAŞ (İçel) — İstisnası var Sayın 
Bakan. 

ıSAĞLEK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
BELÂiHATTfİN CİZRELİOÖLU (Devamla — 
Eğer isim olarak muhterem arkadaşım tespit 
etmiş bulunuyorlarsa, bakanlığa geldiğinde du
rum tetkik edilir, kanunî zaruretler dışında, 
yönetmelik dışında bir işlem varsa tashihi, yok
sa muhterem arkadaşımıza izallıiat vazife sayılır. 

İkinci bir husus, otoritik konusu bahis mev-
zuuydu. Muhterem arkadaşım milletvekili beni 
.mazur görsünler, halkın seviyesi bakımından 
kendileriyle aynı noktada olamıyorum. Biz, hal
ikımızın seviyösinin hakikaten kendisine anlatı
lan şeyleri gayet iyi anlayacak derecede olduğu 
kanaatindeyiz. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, izahatımızda da «otoritikle 
halkı (bu sahada uyarmak suretiyle mücadele 
olabilir ve başarıya ulaşırız» demiştim. Bu ka
naatteyiz, bu görüşteyiz efendim. 

'BAŞKAN — Evet efendim. 
Diğer soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın (Sağlık Bakanı

nın cevaplandırması hususunu saygıyla arz ve 
istir Lanı ederim. 

t — Geçen yıllarda yapımına başlanmış has
tanelerden inşaatından vaz geçileni var mıdır, 
varsa sebebi nedir? 

2 — İnsan sağlığında gıdanın önemi büyük
tür. Bu nedenle: 

a) Bakanlık bünyesinde ıgıda rejimini tayin 
vo tespit edici servis var mıdır? 

b) Yok ise 'Tarım, 'Gıda ve Hayvancılık Ba
kanlığı mı tespit edecektir? 

e) Yoksa koordine bir çalışma mı düşünül
mektedir ? 

İsparta 
Mustafa Cesur 

BAŞKAN - Evet efendim, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

<SELÂIIATTİN ÖİZRELİOĞLU (Devamla) — 
Daha evvelki bakan 'arkadaşlarım zamanında 
başlanmış bulunan bütün işleri yürütmek benim 
için zevkli bir hareket olacaktır ve daima da ifa
de etmişimdir. Başlamış da durdurulmuş bir in
şaat mevcut ise eğer bu tabiatıyle ihalelerin de
vanı edememesi giibi birtakım durumlar sonucu 
olmuş olabilir .Ancak ,dosyası, evrakı üzerinde 
tetkik edilmek suretiyle meydana çıkabilir. İha
leleri durmuş olan inşaatlar vardır. Bakanılıkca 
durdurulmuş değildir. Daha levvelki devrede de 
durmuştur, yine bakanlıkça durdurulmuş değil
dir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Devam zor
luğu »fiyatların artışı gibi hususlar. Bunlar 
hakkında dosya üzerinde muhterem arkadaşla
rımıza izahat verilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Diğer soruya gıeıçiyoruz. 

Muhterem Başkanlığa 
Aşağıdaki hususim Sayın Bakanımızca ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Balıkesir 

İbrahim, Behram Eker 
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1. Köylerde hasta ile ilgilenen resmî görev
liler pek yoktur. Hele hastalara iğne yapacak 
kimse yoktur, hiçbir sağlık memuru yoktur. 
Milyonlarda köyümüzü ilgilendiren bu konuda 
•Bakanlığınızın alacağı bir tedbir var mıdır? 
Zira askerlikte sıhhıyelik yapmış erler bu ko
nuda köyde doktordur; bu f eceattır. 

2. 50 bin olarak bildiğim köylerimizde hay
van pislikleri yanında insan pislikleri de mey
danlarda sokaklara ..duvar diple t ine yayılmak
tadır. Bakanlığınız, Bakanlığın köye hizmeti 
konusunda kanalizasyon için bir şey düşünebili
yor mu? Buna köylerimiz yardımcı olacaktır. 

SAFLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
8ELÂHATTÎN CÎZRELİOĞDU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sağlık personeli hususunda yine 
geniş izahatta arz etmiş bulunuyorum. Bunun 
giderilmesi hususundaki tedbirler gerçekleşti
rildiği takdirde biraz rahatlığa kavuşulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ay gün, sizin sorunuz ola
caktı. Buyurunuz. / 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem 
Başkan, leğer müsaade buyurulursa, her ne ka
dar değerli Bakanımızı çok yormuş isek te, bi
zim Kendi bünyemizde cevabını bulmakta güçlük 
çektiğimiz; ama zabta geçmesi bakımından fay
da mülâhaza ettiğim bir iki husus var. Onları 
sonradan kendilerine arz edeyim. îsterlersıe bu
rada cevaplandırırlar, lüzum (görürlerse yazılı.. 

BAŞKAN — Kısaca Sayın Aygün, buyuru
nuz «fendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, yük
sek malumlarınız olduğu veçhile bizim Yüce 
Meclisimizde bundan iki sene levvel 506 sayılı 
Kanunun müzakerelerinde Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından piyasadan alınan ilâçların bir 
kısmımın, kendi imal ederek tasarruf edeceği 
para ile birkaç tane hastane yapılacağı düşün
cesinden hareketle bu Kanunu 7 . 2 . 1972 tarih 
1517 sayılı Kanunla değiştirmiş ve bu da Res
mî Gazetede 19 Şubat 1972'de yayınlanmış idi. 

Şimdi bu Kanunıa işaret ettikten sonra, sua
li iarz ediyorum hatırlatma babında, bunun ay
dınlığı bakımından. 

1262 sayılı Kanun hangi şartlar altında yur
dumuzda ilâç imal 'edileceğini göstermektedir? 
Bu duruma göre Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
Sağlık Bakanlığından ilâç ruhsatı alması ger'e-
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i ıkir. Acaba eş değerli müstahzarlara şimdi ruh
sat verilmediğine göre, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bundan sonra nasıl ruhsat vere
cektir? Her ne kadar iki senedir bu fabrika ger
çekleşmemiş ise de, ıeğer bu gerçekleşecek olur 

r ise Bakanlığın bugünkü eş değerdeki müstah
zarlara ilâç vermeme tutumu ve prensibi karşı
sında, bu suali sormaya mecbur kalmışımdır. 

Şayet Sosyal Sigortalar Kurumu ruhsat al
mayacak olur ise, bu ilâç tertiplerinin tedavi 
değerleri hangi makamın murakabesi altında 
olacaktır? Birinci sualim bu efendim. 

İkincisi; Sosyal Sigortalar Kurumunun imal 
ettiği ilâçların 'kalite kontrolünü sadece toendi 
mi yapacaktır? Yoksa Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının -kontrolü altında mı olacaktır? Bu 
arada bozuk olan şarzların hesabımı kim ödeye
cektir ? 

Efendim, Sosyal Sigortalar Kurumunun imal 
lettiği ilâçların fiyatları ne olacaktır, suali de 
üçüncü sualimdir. 

Malumualiniz Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının yayınladığı endekslere göre bugün 
özel sektör maliyeti hesap etmektedir. Sosyal 
Sigortalar Kurumu için de bu 'endeks mi geçer
li olacaktır? Şayet Sosyal Sigortalar Kurumu
nun maliyeti endeks fiyatlarının üzerine çıka
cak olur ise, bu farkı .kim ödeyecektir? Bu fark 
için Devletin özel bir garanti fonu var mıdır? 
Benim cevabını öğrenmek istediğim hususlar 
bunlardır. Sayın Başkan, müsamahanıza teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Rica 'edenim ıefendim. 
I Sayın Bakan, yazılı olarak da arkadaşımız 
j cevap verebileceğinizi ifade ediyorlar. Takdir 

size ait efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂHATTÎN.CÎZRELÎOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, 'eğer sayın milletvekilimiz mü
saade «derlerse şu noktayı sadece işaret 'etmekle 
iktifa eyleyeceğim. Sözlerinin başında zapta geç
mek maksadıyle diye buyurdular. Zapta geç
miş olduğuna göre matlup hâsıl olmuş sayılır. 
Diğerlerini yazılı olariak cevaplandırırız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çoş teşekkür 
'ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SELÂHATTÎN CÎZRELÎOĞLU (Devamla) — 

I Rica ederim. Saygılarımla (Alkışlar). 
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•BAŞKAN — Sorular bitmiştir. Teşekkür 
.ederiz Sayın Bakan. 

Bütçe üzerinde son söz Sayın îdris Arıkan 
arkadaşımızın. 

Sayın Arıkan, buyurunuz efendim. 
ÎDRİS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, 
Sağlık Bakanlığının değerli mensuplar];' 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1074 

yılı bütçesi ile ilgili olarak kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesile ile Yüce Heyete saygılar suna
rım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın. 49 neu 
maddesi, Devlete herkesin beden ve ruh sağlı
ğı içinde yaşayabilmesi ve tıbbî bakım "görme
sini sağlama ödevini yüklemiştir. Ülkemizde bu 
görevi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yeri
ne getirmektedir. Toplum olarak kalkınma ham
leleri içinde bulunduğumuz bu dönemde, 'birey
lerin beden ve ruh sağlığı içinde olmaları, lü
zumu halinde tıbbî bakım görmeleri daha da 
önem kazanmaktadır. Zaman bakımından mah
dut olan bu konuşmada sağlık sorunlarının 
kendi açımdan mühim telâkki ettiğim bazı ko
nular üzerinde amahatlarryle durmak istiyorum. 

224 sayılı Kanunla 1963 yılında Güneydo
ğudaki illerde başlatılan sosyalizasyonun gaye
si koruyucu sağlık hizmetlerini etkin kale ge
tirmek, sağlık (hizmetlerini kırsal alanlara ka
dar dengeli bir şekilde yaymaktır. Aksayan ta
raflarına rağmen, bu tatbikat isabetli olmuş v,e 
meyvelerini vermiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan
da öngörüldüğüme ıgörc 1982 yılında sosyalleş
tirme asgarî standartlarda olmak üzere tüm ül
keye yayılacaktır. 

1977 yılı sonuna kadar Ankara, İstanbul ve 
İzmir dahil olmak üzere 21 il daha sosyalleştir
me alanına alınacaktır. Özellikle üç büyük şe
hir sosyalleştirme alanına alınmakla sağlık per
sonel açığı 'kısmen kapanacak, bu suretle etkin 
bir rotasyon işler hale gelmiş olacaktır. Üç bü
yük şehrin, sosyalleştirme alanına dahil edilme
sinin planda öngörülen ve tüm yüksek okul me
zunlarına uygulanacak, yurt kalkınma hizmeti
nin tahakkukuna bağlanmasını uygun bulmu
yoruz. Bu şart yapılması öngörülen bu işlemi bir 
•bakıma askıya almak demektir. Bu nedenle, Sa
yın Sağlık Bakanının dikkatlerini bu noktaya 
naçizane çekmek isteriz. 

Sosyalizasyon tatbikatının devam etmekte ol
duğu Güneydoğu illerinde altyapı yatırımları
nın kifayetsiz oluşu, sağlık 'hizmetinin götürülü-
şünde mühim bir mani teşkil etmektedir, önce
leri tatminkâr olan ücret politikası, arttan ha
yat şartları karşısında sosyalizasyon personeli 
yönünden cazibeli olmaktan çıkmıştır. Kadro 
boşluğunda mühim olan etken, Doğu ve Güney
doğu bölgelerinin sosyo - ekonomik ve kültürel 
yönden normal gelişmişlik düzeyimin çok altın
da bulunmalarıdır. Sağlık hizmetinin götürül
mesinde bölgenin özellikle su, yol, kanalizas
yon, ışıklandırıma gibi altyapı hizmetlerinin ya
pımında diğer bakanlıklarla işihrliği yapılmak 
suretiyle bu yatırımlara öncelik ve etkinlik po
litikasının izlenmesi ve bunun tatbiki şarttır. 
Teşkilâtın araç ve gereç yönünden de teçıhizat-
landırılrinası gereklidir. Bir sağlık ocağında zor
lu bir doğum vakıası ile karşılaşan bir ebenin 
hastasını şehre götürmek istemesi halinde bu is
teği, ya yolun olmayışı veya aracın bulunmayı
şı nedeniyle yerine gelmemekte, bunun -sonucu 
olarak bir noktada sosyalizasyon kâğıt üzerin
de kalmaktadır. 

Hekim sorununu pratisyen ve mütehassıs he
kim olmak üzere iki açıdan mütalaa etmek ge
rekir. Koruyucu hekimlikte yük, pratisyen, te
davi edici hekimlikte ise mütehassıs hekimle
rin omuzlarmdadır. Türkiye'de mevcut 18 541 
hekimin 12 145 'i mütehassıs, 6 39'6'sı pratisyen
di v. 

Türkiye'de 1962'de doktor başıma düşen nü
fus 3 200 iken, bu rakam 1971'de 2 300te ulaş
mıştır. Buna rağmen bu rakam ilmî gerçekle
rin çok üstündedir. 

Yukarıda Türkiye'de bir doktora 2 300 kişi
min düşmekte olduğunu belirttik. Ancak bu du
ruma bazı bölge ve vilâyetler açısından bakıl
dığında Türkiye'de doktor dağılımındaki özel
likle geri kalmış yöreler aleyhinde olmak üze-
re büyük dengesizliğin mevcudiyeti müşahade 
edilir. 'Gerçekten 1970 yılı kayıtlarına göre top
lam ülke nüfusunun !% 17.2 sinin yaşadığı is
tanbul, Ankara ve İzmir illerinde toplam dok
torların % 65.8'i, toplam yardımcı sağlık ela-
Tnanlarınm % 34.1'i çalışmakta iken, toplam nü
fusun % 8.9 ıran yaşadığı 11 Doğu ve Güneydo
ğu illerinde sosyalizasyon hizmetlerine rağmen 
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doktorların ancak % 2.2'si çalışmaktadır. Bu 
nispetin büyük bir kısmı da pratisyen hekimdir. 
Bu yüzdendir ki geri kalmış bölgelerde doktor 
başına düşen, nüfus sayısı Türkiye ortalaması
nın çok üstündedir. Meselâ seçim bölgem olan 
Siirt'te bir doktora 20 binin üstünde nüfus düş
mektedir. 

Sayın Bakan 17 . 3 . 1974 tarihinde Haydar
paşa Numune Hastanesi ek tesisleri temel atıma 
töreninde, bu durumu şu sözleriyle ve takdir 
edilecek bir açıklıkla dile getirmiştir : 

Gezdiğimiz Doğu ve Güneydoğu bölgelerin
de, halkı doktor ve sağlık hizmetleri sıkıntısı 
içinde gördüm. Tıpkı sıcak güneş ve kızgın kum
da susuzluktan »kavrulmuş insanların suya olan 
hasreti gibi. 

Bu ifade üzerine Sayın Bakanın, bu sıkın
tıya çare olacak tedbirleri öncelikle ele alması 
beklenirken, ıgelişmeler ümit verici olmaktan 
uzak kalmıştır, özellikle Bakanlığın doktorlar
la ilgili Mecburî hizmet Kanun tasarısını, yurt 
kalkınma hizmetinin yürürlüğe gireceği gerek
çesiyle geriye alması ve Sayın Bakanın Sena
to'da yurt dışmda bulunan doktorlarla ilgili 
beyanlarına katılmak mümkün değildir. Kanaa
timle göre, planlı 'kalkınma döneminde tüm yük
sek tahsil mezunları için öngörülen yurt kal
kınma hizmetinin tahakkuku uzun bir zaman 
işidir. Üçüncü Bleş Yıllık Kalkınma Planında 
bu hizmetin, Planın ilk yılı sonunda uygulanma
sına başlanacağı, ifade edilmişken, bu konuda 
hiçbir işaret yoktur. Oysaki, vatandaşın artık 
do!ktor Sıkıntısına tahammülü (kalmamıştır. Yur
dun ücra köşelerinden faturaları kabarık mas
raflarla, Ankara'da otellerde ve hastane kori
dorlarında dolaşıp durmak, vatandaşın canına 
tak demiştir. 

Seçim bölgem olan Siirt'te Devlet Hastane
sinde öyle günler olmuştur ki; hastanenin ye
gâne doktoru olan Nisaiye Mütehassısı, adlî 
vakalarda kafatası yaraları olan ve vücuduna 
kurşunlar saplanan hastaları) ameliyat etmekle 
karşı karşıya kalmıştır. 20 nci asırda, bir nisai
ye mütehassısının adlî ıbir yakada herhangi bir 
hastaya müdahale etmesi, doğrusu utanç verici 
bir hale gelmiştir. 

Bizce, doktor sıkıntısının yegâne hal çare
si: doktorları öğrenim sürelerinin asgarî yarısı 

kadar mecburî hizmete tabi tutmak; ihtisas yap
mak isteyen pratisyen doktorlar için ise, ihtisas
tan sonra asgarî iki yıl Devletin göstereceği yer
lerde çalışma, şartını vazetmektir. Sözleşmeli 
doktor statüsü, ücret düzeninin yüksek tutul
ması, bu sıkıntıyı ancak muayyen bir ölçüde gi
derir. Zira doktorların geri kalmış yörelere il
tifat etmemelerinin büyük bir sebebi, bu bölge-
İcrin sosyo - ekonomik ve kültürel yönden, ge
lişmişlik düzeyinin çok altında oluşlarıdır. Bu 
nedenle, Sayın Bakandan yurt kalkınması hiz
meti statüsünün gerçekleşmesi ümidine kapıl
madan ve bu ümide bağlanmadan, biran önce 
söz konusu ettiğimiz mecburî hizmet tasarısını 
Meclislere 'getirmesi ve bu davanın takipçisi ol
masını, naçizane istirham ederiz. 

Bugün mütehassıs hekimlerimizin bir kısmı 
yurt dışında olup, bazıları yurda dönmeyi dü
şünmemektedirler. Bu konuya literatürde genel 
olanak «Beyin gücü göçü» denmektedir. 1970 
yılı itibariyle mütehassıs doktorların ;% 8,2'si 
ve pratisyen doktorların % 21,4'ü ımn. çalışmak 
için yurt dışında oldukları tespit edilmiştir. 
Türkiye'de bazı bölgelerde 20 000 kişiye 1 tane 
doktor düşmekte iken, bu arkadaşların yurda 
dönmeme arzuları hiçbir şekilde mazur görüle
mez. Toplum olarak kalkınma hamleleri içinde 
bulunduğumuz 20 nci .asrın bu ikinci yarısında, 
doktor olsun, başkası olsun, kalkınmanın külfet
lerine yan çizmesi en azından vatandaş olarak 
dayanışma şuuruna aykırıdır. 

Sayın Bakanın, yurt dışında bulunan dok
torlara ilişkin beyanlarına katılmak mümkün 
değildir. Kendileri bu arkadaşları için, «yurda 
gelmemelerinin sebebi olarak, kendi görüş ve 
yaşantıları bakımından yurttaki şartları ve im
kânları gayrimüsait bulmaktadırlar. Mühim 
olan şartları ve imkânları, bu vatandaşların da 
isteyerek dönmelerini temin edebilecek vasata 
getirmektir» beyanını kullanmakta ve bunların 
yurda gelişlerini, kendi açılarından «çok zor» 
olarak tavsif etmektedirler. Bakanlık makamı
na oturdukları günden beri, çalışmalarmu tak
dirle karşıladığımız ve büyük bir memnuniyet
le izlediğimiz Sayın Bakanın bu beyanına - bi
raz evvel arzettiğim ıgibi - katılmak mümkün 
değildir. Sayın Bakana göre, ülkemizin şartları 
ve imkânları, bu muhterem zevatın arzu ettikle
ri seviyeye geldiğinde, kendileri de yurda dö-

— 851 — 



M. Meclisi B : 84 24 . 5 . 1974 O : 2 

ileceklerdir. Bana öyle geliyor ki, o zaman da 
bu yurdun kendilerine ihtiyaçları kalmayacak
tır. Bu nedenle, Bakanlığın bu konuda açık ve 
'etkin tedbirler almasn. gerektiği kanısındayız. 

224 sayılı Kanun gereği olan «Rotasyon usu
lü», diğer ibir tabirle aylığına doktor gönderme 
işi, esasta yararlı ibir tıatbikat ise de, sürenin kı
sa oluşu nedeniyle tatbikatı (aksamaktadır. Ro
tasyon usulüne göre, mahrumiyet bölgelerine ge
çici olarak gönderilen mütehassısların ikamet 
süreleri 1 aydan 3 aya çıkarılmalı, lüzum olu
yorsa bu konuda gerekli mevzuat değişikliğine 
gitmeli ve bu süre zarfında muayenehane açma 
imkânları kesin olarak tanınmaımalıdır. 

Diğer taraftan, bir doktora da sık sık sıra 
gelmemesi için, rotasyon devresine girecek mü
tehassısların kapsamı geniş tutulmalıdır. 

Yataklı .tedavi kurumlarının Millî Savunma 
Bakanlığının özel ve üniversitelerin 'eğitim 
amaçlı hastaneleri hariç olmak üzere, Bakanlı
ğın bünyesi içinde tek sisteme bağlanması, nes
ini ağızlarca ve Sayın Bakanca da ifade ledildi-
ği halde, icraata geçilmede - kanımızca - 'geci
kilmektedir. Bu hususun biran önce tahakkuk 
•ettirilmesi şayanı arzudur. Tek sisteme geçildi
ği takdirde, muhtelif kuruluşlarda çalışan ve 
sayıları 5 776 olan hekimlerin de Bakanlık bün
yesi içinde ve Bakanlığın ilkelerine göne istih
dam 'edilmeleri imkânı ortaya çıkacaktır. Tür
kiye'de yataklı tedavi kurumları - amiyane ta
biriyle - hastaneler büyük merkezlerde yoğun
laşmıştır. Toplam yatak kapasitesinin % 44,6'sı 
istanbul, Ankara ve izmir'dedir. Kamu 'kuruluş
larında ortalama yatak kullanımı % 58 gibi dü
şük bir nispette kalmaktadır. Bunda, malî im
kânı müsait olmayan hastaların, bulundukları 
yerlere çok uzaklarda olan hastanelere, faturası 
'kabarık olacak -bir masrafı göze alamadıkların
dan gidememelerinin letkisi vardır. Bu durum, 
Türkiye'de önceden tespit edilecek yerlerde böl
ge hastaneleri kurma zaruretini ortaya koymak
tadır. Sayın Bakanın, kurulması düşünülen böl
ge hastaneleri konusu üzerinde durmamasını, 
üzüntü ile müşahade ettik. Bu tatbikatın büyük 
şehirlerde hasta yoğunlaşmasını önleme ive mad
dî imkânları müsait olmayan vatandaşlara te
davi olma imkânını sağlama gibi, büyük fayda
ları olacaktır. Bölge hastanelerine hekim bul
makta kanımızca daha az sikıntu çekilecektir. 

«Ana ve Çocuk Sağlığı» hizmeti ile «Nüfus 
Planlaması» işinin Bakanlıkta tek elden yürü
tülmesi şarttır. Sayın Bakan da, biraz önceki 
konuşmalarında bu konuyu b;eyan iettiler. Ha
zırlanmış olan tasarının da biran evvel Meclis
lere gelmesi şayanı arzudur. 

Sosyalizasyon bölgelerinde (Ana ve Çocuk 
Sağlığı) hizmeti, sağbk oıcıalkları tarafından yü
rütülmektedir. Bu duruma 'en kısa zamanda son 
vermek ve sosyalizasyon bölgelerinde de (Ana 
ve Çocuk Sağlığı merkezleri) açmak gerekir. 
Bakanlığın sosyal hizmetleri genel olarak, muh
taç çocukların bakimi1, yaşlılar için huzur ve 
dinlenme .evleri yapımı ve rehabilitasyon hiz-
•metleri şeklinde mütalaa edilebilir. Sosyal hiz
metlerin ifasında, sosyalizasyon bölgelerine ön
celik tanınması, en samimî dileğimizdir. 

Sözlerime burada son veriyorum. Sağlık Ba
kanlığı! Bütçesinin Bakanlık personeli dahil, 
tüm ulusumuza hayırlı vıe uğurlu olmasına di
ler, Yüce Heyete saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arı-
kan. 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 1974 yılı bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

B. Lira 

101 dener.yönetim 10 724 375 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edlikriiştJir. 

102 Destek hizmetleri 262 961 001 
-BAŞKAN — Eaibııl edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edlilmiştür. 

111 Koruyucu sağlık hikmetleri ve 
Kosyalleşitirıne ' 1 385 354 541 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edlilm'iştiir. 

112 Ana ve çocuk sağlığı ve aıile 
planlaması 119 787 217 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul odilm'iştıir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 1 462 338 862 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili ibir önerge var

dır, dkutuyroum. 
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Yüksek Başkanlığa 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 
Karma Komisyondaki müzakereleri esnasında ve
rilen <bir önerge ile fakir hastalara poliklinik, ilâç. 
ve malzeme yardımı gayesiyle kalbııl edilen 20 mil
yon liralık ödendi komisyonca konulan tertipte 
kaldığı takdirde, paranın fakir hastalara, yardım 
şeklinde kullanılmasında müşkülât çıkacağı an
laşılmış 'bulunmaktadır. 

Bu nedenle, mezkûr 20 milyon liranın ekli 
cetvelde düşülen sütunu hizasında gösterilen ter-
-'tipten alınarak 113 ıncü programın 02 altprogra-
mınm sonunda 3 ödenek türü 'ile yeniden açıla.-

BAŞKAN — Sayın Komisyon, yine aynı faa
liyet kodu ile olacak, değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Aynı 
faaliyet kodu ile olacak, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önergeyi biz Başkanlık ola
rak Anayasaya aykırı bir önerge olarak görmü
yoruz. Bütçe tekniği bakımından bir sakınca 
Komisyon olarak görüyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Gör
müyoruz ve önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum : 
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cak 001 kod numaralı (Fakir hastalara poliklinik, 
ilâç ve malzeme yardımları, «Hastanelerde ayak
ta tedavi gören fakir hastalara Sağlık ve Sosydl 
Yardım ve Maliye bakanlıklarınca hazırlan.!.. \k. 
yönetmelik esaslarına göre harcanır.») ünvaııiı 
bir faaliyet açılarak eklenen 'sütunda belirtilen 
harcama kalemine konulmasını arz ve teklif ede-
rfe. 

İstanbul Rize 
Hasan Aksay Sami Kumlbasar 

Tralbzon Adıyaman 
Adil Ali Cinel Kemal Tabak 

Bölüm Lira 

d 13 Yataklı tedavi kurumları 1 462 838 862 

BAŞKAN — Bu bölümü kabul buyurduğunuz 
değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Diğer bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

114 Sosyal hizmetler 133 461 5'61 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 31 482 368 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AKTARMA CETVELİ 

Daire ve Kurum 

ıSağ ve Sos. 
Yar. Bak. 

Eklenen 
Sağ ve Sos. 
Yar. Bak. 

Düşülen 

Alt ödenek Faaliyet 
Program Program türü türü 

Kodu 

il!13 

IH'3 

Kodu 

02 

02 

Kodu kodu 

0OL 

0OL 

Harcama kalemi 

yüzler onlar birler Miktar 

-900 

900 

960 

960 

•964 20 000 000 

904 20 Û00 000 

İstanbul 
Hasan Aksay 
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3. — Hudut ve Sahiller (Sağlık Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe "Kanunu tiasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair 'Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. Senatosu : 
1/255) (M Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu S. 
Sayısı : 344) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe'sinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
11)974 yıh Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahilleri Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne .1974 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 23 635 704 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

Bölüm L^a 

101 Genel yönetim 1 '3H6 '7İİİ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 »56 %2 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111. Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 19 699 842 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 762 189 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kalbul buyurduğunuz cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Saihiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 23 635 704 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

(1) 43 8. Sayılı <basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum : 

Gelir türü Lira 

1 Vergi gelirleri 16 003 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 Vergi dışı gelirler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 
3 özel gelirler 7 527 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz (B) cet
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1974 malî yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden heribirinin dayandığı hü
kümler, bağlı 0 0 işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul. edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve buna bazı maddeler ekleyen kanun ve kanun 
hükmündeki kararnamelerin uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı için
de gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki tertiplerde
ki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya M'aliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
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Bu suretle bütçe üzerindeki . çalışmalarımız 
(bitmiş bulunmaktadır. Bu bütçelerin de milleti
mize, memleketimize hayırlı olmasını ve bakan
lığın güzide elemanlarını daha verimli çalışmala
rına vesile teşkil etmesini Meclisimiz adına te
menni ediyorum. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'in Gülhisar ilçesinde bölge tanın okulu 
açılmasına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut özal'ın yazılı cevabı 
(7/141) 

25 . 4 . 1974 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Baıkahı tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

1. Nevşehir iline bağlı, Gülşehir ilçesinde 
geçen yıllarda (Bölge Tarım Okulu) açılması için 
Bakanlıkta bazı çalışmalar olmuş. İlçeye gönde
rilen uzmanlar tarafından yer tespiti yapılmış idi. 
1974 yılı içinde okul işinin tahakkuku konusun
da bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Cevabınızı bekler saygılarımı sunarım. 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Ziraat İş. Genel 25.5.1974 

Müdürlüğü. 
Ş'b. Md. : Z. öğ. ve Eğ. D. Bask. 

805 - 50394 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 3 . 5 .1974 gün ve 7/141-837/7862 sayı

lı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner tara

fından gönderilen ve Nevşehir'in Gülşehir ilçe-
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ile ilgili bütçe açık oylarınıza ayrıca sunulacak
tır. 

25 Mayıs 1974 Cumartesi günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere ve programımız gereğince me
saimize devam etmek kaydıyle Birleşimi kapatı
yorum. 

(Kapanına iSaatü : 20,17) 

sinde bölge tarım okulu açılmasına ilişkin 
25.4.1974 tarihli yazı incelendi : 

İkinci 5 Yıllık Kalkınma. Planının tarım eği
tim ve öğretimi ile ilgili ilke ve politikasına uy
gun olaraik memleketimizm her ilinde bir meslek 
okulu açılması öngörülmekte ise de Devlet Plan
lama Teşkilâtınca şimdiki halde kamtu ve özel 
sektör ihtiyaçları ile istihdam imkânları araştı
rılmadan yeniden ziraat meslek okulu açılması ve 
mevcut kapasitenin genişletilmesi uygun görül
memektedir. 

Bu bakımdan Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 
yeni bir tarım okulu açılması için yapılan çalış
malar durdurulmuş olup, ileriki yıllarda yeni 
okullar açılması programa alındığı takdirde bu 
ilimizde de bir tarım okulu açmak mümkün ola
bilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Korkut Özalp 
Gıda-Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Devletleştirilen özel yüksek olculara dair sorusu 
ve Millî Eğitini Bakanı Mustafa Üstündağ'ın ya
zılı cevabı (7/163) 

15 . 2 . 1974 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 

İstanfbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1. Devletleştirilen özel yüksek okullarda ha
len paralı okuyanlardan ücret alınmasına devam 
etmeyi düşünüyor musunuz? 

Hükümet programında kabul edilmiş olan 
temel ilkeyi «Yüksek öğrenim parasız olacaktır» 
ne zaman yürürlüğe koymayı düşünüyor sunuz? 

2. Sözü edilen okulların öğrenim olanakları, 
hoca ve laboraıtuvar imkânlarını yeterli buluyor 
muisunuzf 

Bu okulların ıslahı ve geliştirilmeleri için dü
şünce ve alınmış kararlarınız nelerdir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde yer alan 6/50, 6/51, 6/62 ve 6/53 

esas numaralı sözlü sorularımın cevaplandırıl
ması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Daha 
uzun sürede cevaplanmayacağı gerçeği karşısın
da bu sorularım a yazılı cevap verilmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Parlar 

İstanbul Milletvekili 

T. C. 
mm Eğitim Bakanlığı 23 . -h . 1974 

Bakanlık! Müşavilri 
Bölüm * Parfamerito - İrtibalb 

'Sayıl : O9İJ2-0271 

Millet Meclisi Başkantlığrııa 
tllği : 21 . 5 . 1974 gün ve 7/163-450/4746 

sayılı yazınız. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar ' 
m, Davletleşitiriiî'en özel yüksek okullarda oku
yan öğrencilerden para alınmamasına dair, yer-
ıd'ilcleri yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız 
ekte gönderilmiştir. 

(Bilgilerinize saygı ile sunarını. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitini' Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'. 
m, DevOe/tieştiiril'en özel yüksek o'kuldarda oku
yan. öğrencilerden para almımamasına, dair, 
verdikleri yazılı soru önergesine ilişkin ceva
bımız. 

Mevcut kanuni ve yönetmıelik değişmedikçe 
özel yüksek okullarda okuyan öğrencilerden, 
öğrenim; ücretinin alınmamasına bu şartlar d'a-
lıalinde imkân görüleıınem'e'ktedir. 

ıSözü edilen okulları öğretim üyesi, laboratu-
var, araç - gereç yönümden ıslah etmek, rasyo
nel bir şekilde hizmet ifa etmelerini sağlamak 
bakımından yoğun bir çalışma sürdürülmekte
dir. 

Bu konuda kısa sürede olumdu ve verimli 
sonuç 1 ar alacağımıza inanmaktayız. 

Bilgililerinize saygı ille sunarını. 

Mustafa Üsıtündağ 
Millî Eğitim Bakanı 
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Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X I . — 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) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 2. — Karayolları 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 : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 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; 
S. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma 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 : 15 . 5 . 1974) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

(Devamı Arkada) 



X 7. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
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 8. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 11. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. — iktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 13. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarih : 15 . 5 . 1974) 

X 14. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarih : 15 . 5 . 1974) 

X 16. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet 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) 

X 17. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet 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) (Dağıtmatarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 18. — 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) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



Dönem : 4 #f% 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 2 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/76; 

C. Senatosu : 1/254) 

(Not : C. Senatıosu S. Sayısı : 343) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2000-1/254 

Bütga Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 12 . 4 . 1974 gün ve 1/76 - 20 sayılı yadınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1974 tarihli 56 neı Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (101) 

Kabul 86 
Ret 15 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/76, C. S. 1/254 
Karar No. : 108 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1974 tarihli 56 neı Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Karayollan Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 # Q 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Hö 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/77; C. Senatosu : 1/255) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 344) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2001-1/255 

Bütçe Karma Konrnsyoniu Başkanlığına 
ilgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/77 - 24 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1974 tarihli 56 ncı Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (114) 

Kabul 81 
Ret 33 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/77, C. S. 1/255 
Karar No. : 109 

Millet Meclisi Başkanlığına 

-Cumhuriyet Senatosu -Genel Kurulunun 6 . 5 . 1974 tarihli 56 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Hudut Ve SaMller Sağlık Genel 3Iüdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




