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1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/210) (S. Sa
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Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Çakmak Enver Akova 

Divan Üyesi 
İçel 

O rai Mavioğlu 

• • • — ^ » • « » - — < ~ 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), İdris Arıkan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 11210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı: 128; C. Sena
tosu S, Sayısı: 406) (I) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri arz edi
yorum : Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Zekâi Yaylalı, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Muzaffer Demirtaş, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Rıza Polat, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Hasan Celâlettin Ezman, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mete Tan. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, gru-
pumuz adına ben konuşacağım, düzeltirmisiniz. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen sayın 
üyeleri arz ediyorum : Sayın tdris Arıkan, Sayın Os
man Aykul, Sayın Mikail İlcin, Sayın Ali Sanlı, Sa
yın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Şevki Erek, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın 
İlhami Çetin, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Mustafa 
Asri Ünsür, Sayın Kemal Ataman. . 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi 
Yaylalı, buyurunuz efendim. 

M S P . GRUPU ADINA ZEKÂİ YAYLALI 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı 17.2.1975 tarih ve \ 
40 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. i 
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Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimi 
serdetmeden önce, bir hususun tespitinde fayda mü
lâhaza ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı kendisine has özellikleri dolayı-
sıyle, politik tercihlerin en az yapıldığı yer olmasına 
rağmen, yine de arzu edilen yere gelmediği, her sene 
bütçe dolayısıyle yapılan teklif ve temennileri bir ta
rafa bırakalım, Bakanlığın katıldığı ve hatta Hükü
met programında yer alan hususların bile gerçekleş
tirilmediği bir bakanlık olmaktan ileriye gidememiş
tir. 

Keyfiyetin mevzuat değişikliği yapmaya mukte
dir olamayıştan mı, yoksa öyle arzu edildiği için mi 
devam ettirildiği meçhulümüzdür. Temennimiz bi
rinci şıkkın geçerli olmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye'nin sağ
lık şartları maddî imkânları haiz insanlara her türlü 
imkânı hazırlayacak derecede ileri bir seviyededir. 
Parası olan veya bu imkânı Devletten temin eden şa
hıslar en mükemmel sağlık müesseselerinden ve he
kimlerinden istifade edebilmek imkânına sahiptirler. 

Türikye'nin bu sahada halletmesi gereken asıl me
selesi parası olmayan ve Devletin de bu imkânların
dan mahrum olan insanlara, ihtiyaçlara hizmet ede
bilmesidir, hizmeti götürebilmesidir. 

Sağlık politikasında tespit edeceğimiz anahedefin 
ağırlığı bu noktada kendisini hissettirmektedir. 

Fakir halka, ıhtiyaçlılara sağlık hizmeti Devlet 
eliyle iki türlü götürülebilmektedir. Birincisi, hasta 
olmalarını önlemek; bu da gıda ihtiyacının temini ve 
enfeksiyonlara karşı bağışık hale getirmek şeklinde 
özetlenebilir. Fukaranın gıda ihtiyacının, beslenme
sinin temini Devletin ekonomik gücü ile orantılıdır. 
Bu babta, zikredilecek en mühim hususlardan birisi 
de, vatandaşın, sağlık eğitimine gereği gibi ehemmiyet 
verilmesi keyfiyetidir. İkincisi, hastalığa yakalandık^ 
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tan sonra, kendisine götürülen hizmetlerdir. Bundan 
murat, tedavi müesseseleridir, hastanelerdir. 

Tarihimizde, milletimizin sağlığının teminatı, va
kıflar müessesesi olmuştur. Bu müessese, milletin he
men bütününün iştiraki ile teessüs ederek, millî, sağlık 
politikamızın esas ve temelini teşkil etmiştir. Vakıf
ların sağlık politikası uygulamasında, bütün vatan
daşlarımızın sağlık meseleleri, karşılıksız olarak gide
rilmiştir. Hekim ile hasta arasında para müessesesi, 
karşılık müessesesi katiyen yer almamıştır. Bu mü
essesede full - time çalışma usulü uygulanmış, hizme
tin finansmanı, ise tamamen vakıflarca karşılanmış
tır. Bu devre boyunca hekim, şahsiyetinin zirvesinde 
olmuş ve bununla da mütenasip bir şekilde hizmet 
vermiştir. Müessesenin tahrifi, finansman kaynakla
rının kurutulması neticesinde, bugün maalesef bu dev 
müesseseden, sadece İstanbul'umuzda bir nüve kal
mıştır. Arzumuz, bugünkü sağlık politikamızın da, 
tarih seyrini devam ettirerek, vakıflar yerine ika
me olabilecek daha mütekâmil bir sekile dönüştürül
mesi keyfiyetinin tahakkukudur. 

Genel sağlık sigortası ile finanse edilebilecek bir 
sosyalizasyon uygulaması full - time çalışma ile ta : 

mamen karşılıksız olarak, hizmeti topyekûn halka 
götürebilecek, milletimizin sabırsızlıkla beklediği, bir 
millî sağlık politikası uygulaması olacaktır kanaatin
deyiz. 

bında her şeyimizi emanet ettiğimiz, etmek mecburi
yetinde kaldığımız hekimlerimiz için de, aynı şeyler 
düşünülebilsin ve aynı kadirbilirlik gösteriîebilsin. 
hatta hatta bütün bunların ötesinde, aynı hak göze-
tilebilsin. 

Muhterem milletvekilleri, biraz da hekimlerin tat
bikat sahası olan hastanelerden bahsetmek istiyorum. 

Bugün memleketimizde bir Sağlık Vekâleti bulun
masına rağmen, maalesef Türkiye sathındaki bütün 
sağlık müesseselerinden, özellikle hastanelerden so
rumlu , ve mesul değildir. Tedavi müesseselerini şu 
şekilde sıralamamız mümkündür. 

Millî Savunma Vekâletinin, Çalışma Vekâletinin, 
Maarif Vekâletinin ve nihayet lütfen de olsa, Sağlık 
Vekâletinin tasarruf undadır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi size çok açık olan 
bir realiteyi tekrarlamakta fayda mülâhaza edece
ğim. Türkiye'de memurlar Numune Hastanesinden, 
hastanelerinden, askerî personel askerî hastanelerden, 
işçiler sigorta hastanelerinden istifade edebilmektedir
ler. Bunun ötesinde köylü, küçük esnaf ve yukarıda 
adını zikrettiğimiz müesseselerden birisine mensup 
olmayan halk, acaba hangi hastanelerden istifade 
edebilmektedir. Maalesef bu insanların hastanesi 
yoktur, halbuki asıl hizmete ihtiyacı olan ve Devlet 
tarafından hizmet götürülmesi iktiza eden insanlar 
da, bu grup içerisindedirler. Peki, ihtiyaçları halinde 
bu grupa dahil halk ne yapar. Bu, parası en az olan 
insanlar ve en çok ihtiyacı olan insanlar, icabı halin
de paralı hastanelere müracaat etmek mecburiyetinde 
kalırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da hemen söyleye
yim ki, yukarıdaki hastanelerde hizmet, gereği veç
hile yapılabilse, yine memnuniyetimizi büyük ölçüde 
mucip olacaktır. Türkiye'de muayenehane hekimliği 
kaldırılmadığı müddetçe hastane hekimliği, daha açık 
bir tâbirle muayenehaneden geçmeyen hastane he
kimliği daima angarya olarak telâkki edilmeye mah
kûmdur, size iki gün önce cereyan etmiş bir hadiseyi 
anlatmakta fayda mülâhaza ediyorum. 

Bir parlamenter arkadaşımız bir tedavi kliniğine 
teşhis ve tedavi maksadıyle başvuruyor ve öyle bir 
tedavi kliniği ki, «Banka» ismiyle de mücehhez bir 
klinik bu. Bu klinikte en az bir ay zarfında hastala
rın muayenesi için randevu verilebilir, kendisine husu-
sen hemen muayene. etme nezaketi gösteriliyor ve 
bir asistan arkadaşımız kendisini muayene ediyor. Bu 
parlamenter arkadaşımız, tatmin olmayarak bu kîi-

Muhterem milletvekilleri, sağlık müesseselerinde 
anaunsur hekimdir. Türkiye şartlarında hekim ise, 
zaman akışı içerisinde kesintisiz vazife yapan, ça
lışma mecburiyetinde olan insan demektir. Bu bakım
dan hekimi, sıradan bir memur mesabesinde görmek, 
en azından basiretsizlik olur. Bu cümleden olarak, 
hekimin Personel Kanununa tabi tutulması da, en 
büyük adaletsizlik olur kanaatindeyim. Türkiye, he
kim noktayi nazarından, büyük kısmında ekip çalış
ması seviyesine, hekim sayısı ve imkânsızlıkları do-
layısıyle henüz gelmiş değildir. Tek tabip çalışmasına 
daha çok ihtiyaç duyulan ve ancak bunu karşılaya
bilecek bir seviyededir. Tababatte ekip çalışması, ele
man imkânı nispetinde uygulanabilecek ileri bir haldir 
Şunu da hemen kaydetmek isterim ki, Parlamento
muz maalesef hekime lâyık olduğu karşılığı şimdiye ka
dar verememiş, hatta vermemiştir. Bu Parlamentoya 
hukuçlular için, onların lehine düşünüîebilen her şey 
getirilebilmiş ve getirilen her teklif veya tasarı, on
ların arzuları paralelinde gerçekleştirilebilme imkâ
nını bulmuştur. Gönül isterdi ki, sıhhatimizi ve ica-
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niğin hocalarından bir tanesinin muayenehanesine 
uğruyor ve eldeki teşhisler şöyledir. Hastanede ken
disine konulan teşhis bir «Refraktion» kusurudur, 
muayenehanede o kliniğin öğretim görevlisi tarafından 
kendisine konulan teşhis ise bir «Travma» dır, baş
ka bir şey değildir. Hekim olarak bu iki meselenin 
arasını bulmak mümkün ve sureti katiyede bağdaşır 
bir hal değildir. Bunu esefle itiraf etmek isterim, bu 
bir parlamenter olan arkadaşımıza ve parlamenter ol
duğu bilinen bir arkadaşımıza gösterilen bir durum
dur. 

Ben bununla sureti katiyede hekimlerin bu bap
taki görüşlerine yahut hekimlere herhangi bir tariz
de bulunmak istemiyorum. Ben benunla, hekimlerin 
yetiştrildiği zihniyeti dile getirmek istiyorum ve bu 
zihniyete çare bulunması gereğini sizlere ifade edi
yorum. 

Bu zihniyet, hekimlerin materyalist bir felsefe 
içinde yetiştirilmeleri zihniyetidir. Eğitim müessese
lerinde daima menfaat meselesi önplanda tutularak 
hekim yetiştirilmiştir ve bunun neticesi olarak da 
mutlaka hekim, icrayı tababetinde daima menfaatini 
gözetmektedir. 

Hadiselerin altında yatan tek sebep, tababet eği
timinin bizim millî ölçülerimize göre olmayışıdır. Millî 
ahlâk mefkuremizin fakültelerde hekimlerimize verilme-
yişidir, kul hakkının ne demek olduğunu bilen ve bu öl
çü içinde yetiştirilebilen hekimlerimiz menfaat zihniyeti 
ile hareket etmek mecburiyetinde kalmayacaklardır. 
Eğer, insanı meta halinde kurtarmak istiyorsak, he
kimi mutlaka materyalist olmaktan ve her davranı
şında menfaatini düşünen insan olmaktan kurtarma
mız gerekecektir. Bu ise, ancak temel eğitim mese
lesi ile hallolur. «Ne ekersen, onu biçersin» atasözü 
hekimler için de caridir. 

Bizim ölçülerimize göre hasta en büyük emanet
tir. Onu madde ile değerlendirmek ise emanete yapı
lan en büyük hıyanettir. Bugün, hekimle halk arasın
da para müessesesi olduğundan hekim, tüccar zihni
yeti ile hareket ettiğinden, itimat müessesesi maale
sef kalkmıştır. Hasta, hekime itimat edemiyor. Tat
min olmak için bir hastanın bir günde 8-10 hekim 
dolaşarak itimat sahibi olduğunu görmemiz hepimizin 
gözünden kaçmayan bir husustur. 

Halbuki, bizim millî ölçülerimize göre tabip «Ta
bibi hazık» hastasının kendisine en çok itimat etme
si iktiza eden kimsedir. 

Muhterem milletvekilleri, dünkü bütçe görüş
melerinde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şımızın; «Halka dönük talebe yetiştirmek» sözü üze
rinde durmak istiyorum; halka dönük gençlik ve en-
tellektüel yetiştirmek ancak, millî mefkure ile olur. 
Bu, milletin millî mefkuresi ahlâk ve maneviyatla 
teçhiz edilmiş olmaktır. Genel Başkanlarının da söy
lediği gibi halkı tutuculuğun karşısında göstermek, 
millete zorla solculuğu kabul ettirmeye kalkışmak 
doğru bir hareket değildir. Çünkü, bu millet millet 
olarak çıkışından, tarihinin başlangıcından beri hiç
bir zaman solcu olmamıştır, olmayacaktır da. Üç, beş 
sonradan olmanın bu millete solculuğu kabul ettir
mesi mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de yeteri ka
dar imkânlara rağmen, hekim neden yetişmiyor? 
Bunun üzerinde de bir miktar durmak istiyorum. 
Mevcut fakültelerimiz bugünkü ihtiyacı karşılaya
cak derecede hekim yetiştirmeye yeter kapasiteye 
haiz müesseselerdir. Hekim yetişmeyişinin tek nede
ni;, bugün maalesef, işaret ettiğimiz gibi, senelerden 
beri sözü edilen, senelerden beri söylenen full - time 
çalışma esası tatbikat sahasına konulamadığı için, 
mevcut fakültelerimizde öğretim görevlilerin full - ti
me çalışmamaları dolayısıyle- talebe kontenjanları
nın, tıp talebesi kontenjanlarının dondurulmuş olma
sıdır. Ve öğretim görevlisi hastanede değilde, hattâ, 
hattâ daha ileri giderek söyleyeceğim, birtakım öğre
tim görevlilerini kastederek söyleyeceğim, hepsini 
tenzih ederim, dürüst insanları tenzih ederim eğitim 
hastanelerini, fakülte hastanelerini, hattâ fakülte 
kliniklerini diyeceğim, sırf kendi menfaatleri için 
muayenehaneden hasta transfer etmek için kullanan 
bugün öğretim görevlisi arkadaşlarımız vardır, full 
- time müessesesine dönülmediği takdirde bu öğre
tim görevlisi arkadaşlarımız devletin imkânlarını 
kendi menfaatleri paralelinde kullanacaklardır. Onun 
için de talebe yetişmeyecektir. Tıp doktoru sayısının, 
tabip sayısının arzu edilen seviyeye gelmesi de bu
nun için mümkün olmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, çok bariz bir örnek ver
mek istiyorum: Erzurum Tıp Fakültesinin emrine 
sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti emrindeki Numu
ne Hastanesi tahsis edilmiştir. Bugün Numune Has
tanesi tamamen tıp fakültesi öğretim üyelerinin ta-
sarrufundadır. Ve sosyalizasyon bölgesi olmasına 
rağmen, full - time çalışma esası kabul edilmesine 
rağmen, muayenehane keyfiyeti mevzubahis olma
masına rağmen, bugün maalesef. Erzurum'da Tıp Fa-

— 5 



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O : İ 

kültesi öğretim görevlilerinin hepsinin muayeneha
neleri vardır. Full - time çalışma esası sureti katiye-
de mevzubahis değildir ve talebeler, stajiyerler, hattâ 
öğretime yeni başlayan asistanlar yine aynı müesse
sede çalışan kıdemli asistanların tasarruflarındadır-
lar. Öğretim asistanlar seviyesinde ancak yürütebil
mektedir. Hattâ, hattâ daha ileri giderek şunu söy
leyeceğim; Sağlık Vekâletinin hastane imkânları ta
mamen öğretim görevlilerinin muayenehanelerin
den para alarak yatırdıkları hastalarına, karşılıksız 
bakmakla mükellef bir müessese haline getirilmiştir, 
gerçek.budur. Bugün Erzurum Tıp Fakültesinin Numu
ne Hastanesinin röntgen cihazları çalışmamaktadır. 
Çünkü, neden? Röntgen mütehassısı röntgen kliniği lâ-
boratuvar öğretim görevlisi arkadaşlarımın dışarda 
muayenehaneleri vardır ve Numune Hastanesinin 
polikliniklerinde röntgen için sıra bekleyen arka
daşlarımız, hastalarımız maalesef bu öğretim görev
lerinin dışardaki muayenehanelerine röntgen teş
his lâboratuvarlarına transfer edilmektedirler. Ha
kikat, gerçek budur, buna ne Sağlık Vekâleti müdaha
le edebilmektedir, ne de Millî Eğitim Vekâleti mü
dahale edebilmektedir. Bir sorumsuzluk bir keşme
keş içerisinde bugün Erzurum Tıp Fakültesinin uy
gulama hastanesi yürütülmek istenmektedir ve ger
çek, realite budur. 

BAŞKAN — Sayın Yaylalı vaktiniz dolmuştur 
efendim. Cümlenizi tamamlayın. 

ZEKÂ t YAYLALI (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Bugün, sosyalizasyon uygulamasının yapılabilme
si ve sosyalizasyona hekim gönderilebilmesi için, iki 
şartın mevzubahis olabilmesi iktiza etmektedir. Bun
lardan bir tanesi, Vekâlet, Devletimiz çok dolgun bir 
ücret verecektir, çok tatminkâr bir ücret verebilecek
tir ki, ücret karşılığında ancak hekimi doğuya, mah
rumiyet bölgesine gönderebilsin. Bu şekilde mahru
miyet bölgesine gönderilebilen hekim de maalesef 
yine halka hizmet için değil, de, orada zaman dol
durmak için vakit geçirebilmektedir. Hattâ, hatta şu
nu da bizzat itiraf edeyim; şahit olduğum bir hususu 
da söyleyeceğim: 

Bir mütehassıs hekim bazen geliyor, Siirt'e git
mek için talip oluyor Sağlık Vekâletine. Hattâ bu ar
kadaşın belki mecburi hizmeti bile vardır, bir mü
tehassıs hekimdir; Siirt'e gönder ilmiyor, sen Erzu
rum'a gideceksin deniyor, aylarca bekletiliyor, gönderil-
miyor. Bu anlayışı da telif etmemiz mümkün olmu
yor bazen işin içinden çıkamıyoruz. 

İkinci husus, sosyalizasyon bölgesine hekim gön-
derebilmek için; hekimi, millî ahlâkımıza, kendi ah
lâk mefkuremize göre yetiştirmemiz ve millete hiz
meti ibadet olarak kabul eden bir zihniyet içerisin
de hekim yetiştirdiğimiz takdirde, bu hekim, mil
lete, milletinin fertlerine hizmeti ibadet kabilinden 
telâkki edeceği için sosyalizasyon bölgesine, mahru

miyet bölgesine gidecektir ve ancak hekimden biz 
hizmet bekleyebileceğiz. Bunun ötesinde materyalist, 
menfaatçi zihniyetten, karşılıksız hizmet beklemek 
afakîdir, abesle iştigaldir. Bunu her vesile ile söyle
mek, itiraf etmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Yaylalı, vaktiniz doldu efen
dim, çok rica edeceğmi. 

ZEKÂ1 YAYLALI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Muhterem milletvekilleri, bir hususa da değinme
den geçemeyeceğim. Bu hususu da bir cümle ile ifade 
etmek istiyorum. 

İlâç meselesi keyfiyeti hakkında, Sayın Vekâlet 
mensuplarına bazı temennilerimiz olacak. Benim, 
vaktin müsaadesi nispetinde bir cümle ile ilâç amba
lajları hakkında temennilerim olacak. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti efendim, lütfen bağ
layın. 

ZEKÂt YAYLALI (Devamla) — Teklifimiz şu
dur : 

İlâç ambalajları binlik, 5 binlik, hattâ 10 binlik 
tablet, plül, kapsül mesabesindeki ilâç ambalajları, 
bu türlü küçük ambalajlar halinde değil de 1 000'den 
aşağı olmamak şartıyle 5 binlik, 10 binlik büyük am
balajlar şeklinde olsun. Bunun faydası şu olacak
tır arkadaşlar : 

1. İlâç imalât fiyatı düşecektir. 
2. İlâç israfı önlenecektir. 
Bugünkü hekim reçetelerinde, hekim istediği ka

dar ilâç yazabilme imkânından mahrumdur, yazdı
ğı reçetedeki bir veyahut iki yahut ziyadesiyle ku
tu ilâç, ya hastayı tedavi etme dozundan düşüktür ya-
hutta fazla gelerek israf olmaktadır. Böylece de ilâç 
israfı önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yaylalı, lütfen bağlayın efen
dim, lütfen bağlayın. 

ZEKÂİ YAYLALI (Devamla) — Efendim, son 
cümlemle bağlıyorum affınıza sığınarak. 

Üçüncüsü; eczacı reçetesiz ilâç veremeyecektir. 
Çünkü büyük ambalajdan alıp paket yaparak vere
bilecektir. 
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Dördüncüsü; hasta prospektüs okumak derdinden 
kurtulacaktır. Çünkü, hasta prospektüs okuyarak bir
takım ilâçları kullanmamakta hattâ mükerrer defa
lar hekime başvurabilme durumuna düşmektedir. 

Bir diğer husus; Bakanlıkça ilâç kontrolü daha 
kolay bir hale - getirilebilecektir. 

En son ve en mühim olarak telâkki ettiğimiz hu
sus da; böylece antibiyotik suiistimali ortadan kal
dırılmış olacaktır. Çünkü eczacı, her istediğine iste
diği ambalajda ilâç verebilme imkânından mahrum 
olacaktır. 

Sağlık Vekâleti bütçesi hakkındaki görüşlerimizi, 
zaman müsaadesi nispetinde birtakım keyfiyetlere 
dokunarak dile getirmek istedik. 

Bütçenin, Milletimize ve Vekâlet mensuplarına 
hayırlı olmasını temenni eder, Millî Selâmet Grupu 
adına saygılarımı sunarım. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Muzaffer 

Demirtaş, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA MUZAFFER DEMİR

TAŞ (Konya) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Grupu adına görüşlerimizi, 
vaktin elverişliliği nispetinde Yüce Heyetinize arz 
edeceğim. 

Sağlık davasında temel unsur, hekim, yardımcı 
personel ve tesislerdir. Bunların, milletin beden ve ruh 
sağlığı hizmetine verilmesi sağlıklı bir politika ile 
olur. Hemen ifade edeyim ki, Türkiye'de uzun vâde
leri kapsayan bir sağlık politikası yoktur. 

Üniversite-Tıp Fakültesiyle Bakanlık arasında bir 
koordinasyon yoktur. Türkiye gerçekleri karşısında 
genel bütçede % 4 gibi miktarla, genel sağlık politi
kasının yürütüleceğine kani değiliz. 

Bugün Türkiyemizde yedi Tıp Fakültesi vardır. 
Buralarda 2 689 öğretim üyesi olmasına rağmen, ge
çen yıl 1 570 öğrenci alınmıştır. Öğretim üyesi ve 
fakülte sayısının artmasına mukabil, alınan öğrenci 
ve mezun olan hekim sayısı maalesef yetersizdir. 

Özerk üniversitelerimiz hekim sayısını artırmak 
mecburiyetindedir. Eczane ihtiyacı az olmasına rağ
men, Eczacılık Fakültesi geçen yıl 1 164 mezun ver
miştir ki, bir eczacı enflâsyonu meydana gelmiş ve 
binnetice ilâç ile eczane kâr hadleri ciddî bir mesele 
olarak Bakanlığı ve kamu efkârını günlerce işgal et

miştir. Böylece mahdut istihdam yerleri ilerisi için 
problem doğuracak nitelik almıştır. 

Bir koordine çalışma neticesinde iki yıl daha faz
la okumaya can atan memleket çocukları, hekimlik 
sahasındaki bu boşlukları doldurabilirler. Bakanlık, 
kendi bünyesinde ebe, hemşire, laborant ve memur
larının yetiştirilmesini ciddî bir şekilde ele almış ve 
bunda mevcut imkânlar nispetinde muvaffak olmuş
tur. 

Türkiye'mizde hekim istihdamı ciddî bir prob
lemdir. Sağlık personelinin dengesiz bir ücret alması; 
maalesef birçoklarını devlet kuruluşlarından uzak-
laştırmış; bir kısmı dış ülkelerde iş imkânı bulmuş, 
bir kısmı da serbest çalışmayı tercih etmiştir. 

Bilhassa az gelişmiş bölgelerimizde hekim istih
damı için sözleşmeli personeli çalıştırma yoluna 
gidilmelidir. 

Şef ve mütehassıs hekimlere hiç değilse, hasta 
yatak adedine göre 5 - 6 hususî yatak hakkı tanın
malıdır. Avrupa'da birçok hastanelerde bu uygulama 
vardır. 

Tedavi kurumlarımız bir genel müdürlük altında 
toplanıp özerklik verilmelidir. Örneğin, sigorta gibi. 
Bu yeni teşkilâtın malî yükümlülüklerini karşılaya
bilmek için sağlık sigortasının biran önce kanunlaş-
tırılıp tatbikatına geçilmelidir. 

Bu arada Sosyal Hizmetler Kurumu kanun tasa
rısı da kanunlaştırılmalıdır. Bakanlık, sosyal adalet 
ilkelerine uygun bir işleyiş içerisine girmelidir. Halk, 
eşit imkânlar içerisinde sağlık hizmetlerinden istifa
de etmeli, koruyucu hekimlik tedavi hizmetlerinde 
koprdineli çalışma yoluna girmeli ve bir sisteme bağ
lanmalı ve verim yükseltilmelidir. 

Hastane kurumlarımız, illerdeki nüfus nazarı 
itibara alınarak yaygınlıktan kurtarılmalıdır. Per
sonel israfı çözümlenmelidir. Nüfusu 50 bini geçme
yen illerde çeşitli dispanserleri ayrı ayrı yerlerde 
açmak, birçok israflara yol açmaktadır. Arsa, bina, 
hekim, personel, araç masrafları bu yaygınlıktan, 
bütçede büyük malî yükümlülük yüklediği gibi, ga
yeye hizmette de faydalı olmamaktadır. Tedavi ve 
koruyucu hekimlikte, çok yönlü hizmet veren sağ
lık hizmetlerine önem vermeliyiz. Bu arada bugün
kü modern anlayış içerisinde yerleşme planları, bir
çok hastanelerimizde uygulanmamaktadır. Yatacak 
yer bulunmazken, salon ve odalar gereksiz yerlere 
tahsis olunmaktadır. Türkiye'de % 0025 olan yatak 
adedimiz azdır. Nüfusu onbine kadar olan kaza mer
kezlerinde sağlık hizmetleri, merkez etrafında seyyar 
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ekip halinde en küçük ünitelere gitmek, koruyucu 
tababeti bunlar yoluyle uygulamak lâzımdır. Bir
çok köy, kasaba sağlık ocakları israfın içerisindedir. 

Arz ettiğimiz teklifler koruyucu hekimlikte mas
raf ve her nevi israfı önleyecektir. Türkiye'de sosya
lizasyon uygulaması yanlış yoldadır. Bugün 25 ilde 
ve 3 eğitim merkezimizde tatbik edilen sosyalizasyon
da bilimsel, tatbik kabiliyeti olan usullerle, yukarı
da ifade ettiğimiz kıstaslar içerisinde genişletilme
lidir. 

Geri kalmış bölgelerimizde hekime teşvik prim
leri vererek' devamlı kalabilme imkânını yaratmak 
lâzımdır. Bölgelere göre yatak, personel uygulama
ları, büyük şehir merkezlerinde hasta akımını önle
yebileceği gibi, vatandaşlarımızı gereksiz yol gider
leri, ile eziyetten kurtaracaktır. 

Mütehassıs hekim yokluğundan bazı bölgelerde 
yatak boş dururken, büyük merkezlerde günlerce otel, 
han köşelerinde perişan, yatak sırası bekleyen vatan
daşlarımız vardır. 

Mütehassıs ve pratisyen hekim eksikliği % 65'dir. 
Yatak adedi boşluğu % 58'dir. Tedavi kurumlarımı
zın hastaya daha faydalı olabilmesi için poliklinik 
çalışmalarının üzerinde de durmak isterim : 

Bugün geçim imkânsızlıkları nedeniyle tedavi ve 
muayeneyi hastane kapılarında arayan vatandaşla
rımız, poliklinik şubelerini de bir hekimin gücünü 
aşacak şekilde çoğaltmıştır. Bu arada aşağıda arz ede
ceğimiz bazı hizmetler, hakikî hastaları perişan et
mektedir. 

Buna, seçim bölgem olan Konya Devlet Hasta
nesinden bir misal vermek isterim. Hastaneye hiçbir 
faydası olmayan, çok zaman alan, şoför ehliyeti ra
porlar gibi, 1974 senesinde hastanemizden 8 bine ya
kın bu tip rapor verilmiştir. Bir çalışma . gününde 
50 - 60 kişiye, şoför sağlık kurulu raporu verilmiştir. 
Bu kadar sağlam insanın poliklinik kapısında sıra 
beklemesi, sağlam olduğu için itişmesi ve hastaların 
zamanını çalması, hiç yoktan iş hacmini yükselttiği 
bir gerçektir. Bunun giderilebilmesi için önerileri
miz, illerde vali, sağlık müdürü, etibba başkanı ve 
.şoförler derneği başkanından kurulacak bir heye
tin, sağlık kurulu yapacak nitelikteki doktor seçimi 
yapması ve kurulun trafik müdürlüğünün veya şoför
ler derneğinin tensip edeceği bir yerde muayeneyi 
yaptırarak, şoför adaylarının hastaneye sevk edil
memesidir. 

Yine, Devletin, yatılı okullara girecek öğrenci
leri, daha imtihanlarını kazanmadan, Millî Eğitim 

müdürlükleri tarafından her şey bitmiş gibi hastane
lere gönderilerek kurul raporunun alınmasının doğ
ru olmadığı kanısındayız. 100 kişi alınacak kız öğ
retmen okuluna müracaat eden 700 kişi için sağlık 
kurulu raporu alınması gibi. Aynı zamanda yüksek 
okullara veya fakültelere alınacak olan, devlete kar
şı veya herhangi bir devlet müessesesine karşı yü
kümlü olmayan öğrencilerden de sağlık raporlarının 
istenmesi gibi. Halbuki, Anayasamız fakültelerde ve
ya yüksek okullarda sağlık nedeni ile hiçbir kimseyi 
okumaktan men etmemektedir. 

Hastanelerin iş hacmini artıracak 3 ncü bir husus 
da, karakol ve mahkemelerden gelen ve öncelik tanı
nan rapor meselesidir. Çeşitli nedenlerle birbirine gi
ren kimselerin, hastanelerde tedavi ve raporlarının 
yazılması büyük bir yekûn tutmaktadır. Bu vazife
ler kanunen adlî tabiplere yükletilmiştir. Bu nedenle 
Adliye Bakanlığını sıkıştırarak bu kadroların doldu
rulmasına ve rapor işlerinin kendi bünyeleri içinde 
halledilmesi gerekmektedir veya Avrupa memleket
lerinde olduğu gibi, doğrudan doğruya doktora ve
rilen bir ücret mukabilinde raporların yazılması 
öngörülebilir. Tedavi kurumlarının hizmetlerinin da
ha iyi olabilmesi için doktorların iş hacminin ke
sinlikle belirtilmesi ve iş tüzüğüne yazılması gerek
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; çevre sağlığı üzerinde dur
mak isteriz. Çevre sağlığı ve hava kirliliği üzerine 
bugün ciddiyetle eğilmek mecburiyetindeyiz. Ba
kanlık, sorumluluğu nispetinde maddî ve maneviyat
larla donatılmalıdır. Araç ve gereç standardizasyonu, 
ilâç kalite kontrolü, ilâç israfının önlenmesi üzerin
de ehemmiyetle durmalıyız. Bizdeki teşkilâtlar bu 
hususta yetersizdir. Personel istihdamı bakımından 
güçlük çekilmektedir. Refik Saydan Enstitüsü yük
lüdür, imkânlardan yoksundur. Genişletmek ve her 
bakımdan takviye etmek mecburiyetindeyiz, ilâç ima
lâtını yerinde ve Türkiye'nin her köşesinde numu
nelerle kontrol etmek gerekmektedir. 

Koruyucu hekimlik, sıtma mücadelesinde Bakan
lık bugüne kadar ciddiyetle durmuş olumlu netice
ler almıştır. Ayrıca, Güney Anadolumuzdaki müessif 
vakalarda gereken mücadeleyi yapacağına inanı
yoruz. 

Veremle mücadelede büyük başarı kazanılmıştır. 
Ölüm nispeti düşmüştür. Ancak, hayat pahalılığı ve 
çeşitli faktörlerle Hükümetle Bakanlığın koordineli 
bir çalışmaya girmesini bekleriz, 
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Trahom ile savaşta etkin mücadelenin devamı
nı, gereken gayretin esirgenmemesini de isteriz. 

Kanserle mücadele; kanser araştırmaları için, Millî 
Kanser Araştırma Enstitüsü kurulmalı ve kanserle 
savaş kanunu çıkarılmalıdır. 

Bölge hastaneleri süratle kurulmalıdır. 
Ana çocuk sağlığı, politikamız üzerinde titizlikle 

durulmalı ve en küçük üniteye inmeliyiz. Nüfus plan
lamasını bu noktadan tutup köye indirip, birçok ana 
ve çocuk ölümlerini kayıplarını önlemeliyiz. Sıhhatli 
çocuk, sıhatli ana yetişmesinin yollarını araştırıp, 
aileye yeterince bilgiyi götürmek, çağın her türlü 
araç ve gereçlerini seferber etmek şarttır. 

Kürtajı serbest bırakmamak yolunda Bakanlığın 
tutumunu saygı ile ve tasviple karşılıyoruz. 

Frengi mücadelesinde yeni bir taramaya gitme-, 
miz gereğine İsrarla inanıyoruz. Geçmişin gerekli, 
gereksiz, yetersiz kayıtlarının bugün birçok aileleri 
uzaktan, yakından hiçbir ilgisi, hiçbir yakınlığı ol
mamasına rağmen, sadece bir soyadı benzerliğinden 
tedirgin ettiğini, sosyal ve hukukî, ailevî patlama ve 
üzüntülere sebep olduğunu burada kaydetmeden ge
çemeyeceğiz. Kontrol genelleştirilmeli, mecburiyet 
şekline sokulmalıdır. 

Kızılayla işbirliği yapılarak illerimizden kan 
bankalarının kurulmasında, Bakanlığımızın yardımı-
ni bekleriz. Âcil olaylarda kan kaybından birçok ölüm 
ve diğer vakalar olmaktadır. 

Her hastanemize koruyucu, tedavi edici diş he
kimliğini koymak mecburiyetindeyiz. Hekimin eline 
her türlü malzeme ve materyal vererek Türkiye'miz
de şimdiye kadar üzerine maalesef eğilemediğimiz, 
diş sağlığı ihtilâflarını ciddiyetle ele almalıyız. Bâ  
kanlığımızda, bu işleri tedvin edecek bir genel mü
dürlük kurulmalıdır. Bu kuruluş ilkokula, Millî Eği
tim ile koordineli çalışarak girmelidir. Bugün birçok 
ilde millî eğitim müdürlüklerinde diş hekimi kad
rosu bulunmasına rağmen, elinde hiçbir imkânı ol
mayan diş hekimi, reçete yazıp dışarıya bir hasta
neye havaleden başka bir işlem yapmamaktadır. 

Bu arada hastane diş hekimlerinin de birçok hak
ları ve yıpranma konuları ele alınmalıdır. 

Hizmetin köylere kadar gidebilmesi için her tür
lü tedavi aletlerini ve malzemeyi ihtiva eden tedavi 
servisleri alınmalıdır. Avrupa'da birçok uygulama
sı olan bu sistemi Bakanlığımıza da tavsiye ederiz. 

İlâç sorunu üzerindeki bugünkü çalışmaları 
olumlu karşılıyoruz. Ancak, bugün «ilâç çeşidi enflâ:-
yonunu önleyeceğiz» derken, gelişmekte olan yerli 

ilâç sanayimizi, yabancı sermayeli ilâç şirketleri kar
şısında buhrana ve ifjâsa sürüklemek yolunu da uy
gun bulmadığımızı burada kaydetmek isteriz. 

İlâç ihracında yerli ilâç sanayimize yerli istih
dam ve döviz temini bakımından teşvik edici yöntem
ler ve yardımlar uygulamalıyız. 

ihraç için yeni ruhsat taleplerini karşılamada fay
da mülâhaza ederiz. 

Hammadde imalâtını Bakanlığımızın teşvik et
mesini lüzumlu ve zarurî saymaktayız. 

Muhterem milletvekjüeri, Bakanlık istihdam ve 
ücret politikasını eleştirmek isteriz. 

Bakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında münhal-
ler vardır. Bakanlığın koordineli bir şekilde çalışa
bilmesi için kadrolar ehil insanlarla doldurulmalı
dır. Müsavi hizmetler değerlendirilmelidir. Danış
ma ve inceleme kurullarının yetki ve imkânları artı
rılmalıdır. Personel arasında ödeme imkânlarında 
eşit uygulama yapılmalı, farklı hizmet, müktesep 
hak ve emeklilik uygulaması kaldırılmalıdır. 

Hastane başhekim ve şeflerine mesuliyetleri nis
petinde maddî imlçânlar tanımalıyız. 

Asistan tazminatları verilmelidir. 
Yardımcı sağhk personeline, gördükleri hizmet

lerin zorluğu ve tehlike derecesine göre tatmin edi
ci imkânlar aranmalıdır. 

Tayin ve nakillerin ve hizmet imkânlarının ve 
emekliliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ebe, hemşire, hastabakıcıyı ailesinden koparan 
tayin ve nakillerden çekjnilmelidir. Genç, fedakâr 
kız hizmetlileri yalnızlığa, itelemek birçok sosyal 
problem yaratmaktadır. Hizmet süresi sonunda aile 
bünyesi içerisinde istirahat ve yaşayabilecek tayin 
kolaylıkları getirilmelidir. 

Sağlık personeli ve yardımcı personel yetiştiri
lirken Sağlık Bakanlığı ile yetiştirici tıp fakülteleri 
arasında koordinasyon sağlanması zarureti vardır. 

Kadrosu ve istihdam yeri tespit edilmeden yetiş
tirilen personel, istihdam güçlüğü ile memleketimizi 
ve Devletimizi karşı karşıya bırakmaktadır. 

Sağlık personelinin görgü ve bilgilerini artırmak 
için yurt dışı gezilere, tetkiklere göndermede, mer
kezin içindeki belirli personelin dışına taşmak lâzım
dır. Tecrübe ve ilmî belirli bölgelerin dışına taşırıp 
bu vesileyle merkez şehirlere hasta akımı da önlen
miş olacak, hekim kişiliğine saygı artacak, çalışma 
azmi yükselecektir. 

Koruyucu hekimliği Devlet kesinlikle üzerine 
almalıdır! 

- 9 - * 
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Hizmetlerin tabana indirilmesi için sağlık ocak
larına, dispanselere diş tabibi ve eczacı kadroları ve
rilmelidir; hizmet yaygınlaştırılmalıdır. 

Personelin sürekli görev, geçici görev ve tedavi 
yollukları işi ıslah edilmeli, zamanında hakkı veril
melidir. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, bir dakikanız kal
dı efendim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Dış ülkelere giden hekimlerle ilgili bir daire ku
rulmalı. Onların sorunlarına çare araştırarak yurt 
içinde tatminkâr bir şekilde istihdam etme imkânı
nı araştırıp duyuracak bir daire kurulmalıdır. 

Yıllardır çıkamayan Tababet ve Şuabat Kanunu 
Türk kodeksi üzerinde hassasiyetle durmak lâzım
dır. 

İnsan sağlığı, ehil olmayan, hekimlikle ilgisi ol
mayan insanlardan kurtarılmalıdır. 

Sözlerime burada son verirken Sayın Başkan ve 
değerli milletvekillerini hürmetle selâmlarım; De
ğerli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensupla
rının bu bütçe ile Türk Milletine hayırlı hizmetler 
vermesini Cenabı Haktan niyaz eder saygılar sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1975 malî yılı 

Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başla
madan evvel Yüce Parlâmentoyu ve Bakanlığın değerli 
mensuplarını saygıyle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, toplumları mutluluğa, refah 
ve saadete götüren en önemli faktör sağlıklı bir ya
şamdır. Toplumları oluşturan, insanların sağlıklı 
bir hayat yaşamaları, sosyal ve ekonomik münase
betlerini arızasız devam ve işlemesi her şeyden ev
vel, devlet yapımızın temeli bulunan insangücünün 
sağlıklı bir hayata malik olması ile mümkündür. Bir 
ülkede sağlıklı bir hayatı oluşturan bir ortam meyda
na getirilmiyorsa, o ülkenin istikbali teminat altına 
alınmış değildir. Gelişen ve değişen hayat koşulları 
karşısında birçok hizmetlerde olduğu gibi, sağlık 
hizmetlerinde de birçok gelişmeler ve değişmeler ol
muştur. Toplumumuzda teessüs eden bilinç karşı

sında artık vatandaş Türkiye'de ihtiyacının ne oldu
ğunu, çağın gerektirdiği koşulların meydana getirdi
ği sorunların halledilmesi gerektiği imkânlarının ya
ratılmasını devletten istemek en tabiî hakkı bulun
duğunu ifade etmekte yarar görmekteyiz. 

Bugün Türkiye'de her şeyden evvel toplumsal bes
lenme, çevre sağlığı, konut sorunu, ana ve çocuk sağ
lığı, aile ve nüfus planlaması, bulaşıcı hastalıklar
dan korunma, halkın sağlık eğitim ve öğretimi, okul 
ve öğrenci sağlığı, sağlık istatistikleri günbegün önem 
kazanmakta ve etkenliğini muhafaza etmektedir. 

Toplumlarda hekimin büyük bir faktör olduğu 
ve insanın en büyük yardımcısı olduğu izahtan va
restedir. Allahın dünyada halk ettiği insanoğlunun 
sağlığı büyük bir problem teşkil etmektedir. Bu se
beple hekime toplumda büyük görevler düştüğü 
gibi, devletin de hekimin insanoğlunun sağlığına ya
rarlı olabilmesi için bu zümreye gerekli sosyal ve ik
tisadî olanakları tanıması zaruretine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, herkesin beden ve ruh sağ
lığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakımdan fayda
lanabilmesini, devletin başta gelen hizmetlerinden 
saymaktayız. Türk neslinin sağlam ve enerjik ola
rak yetişmesi, sağlık hizmetlerimizin amacı olması 
gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde koruyucu he
kimliği önplanda almak belli başlı hedef olmalıdır. 
Şehir ve kasabalar gibi, köylerde yaşayan vatandaş
larımızın devletin sağlık hizmetlerinden yararlan
masını mümkün kılarak, köylerde yaşayan ve «Bu 
milletin hakikî efendisi köylüdür» diye tanımlanan 
köylülerimizin, sağlık hizmetlerinden yararlanmala
rına imkân verecek bütün iktisadî, sosyal ve kültürel 
tedbirlerin alınması zaruretine inanmaktayız. Va
tandaşlarımızı ve gelecek nesilleri tehdit edecek ve
rem, sıtma, trahom ve cüzzamla tesirli şekilde mü
cadeleye devam etmek devletin belli başlı politikası 
olmalıdır. 

Son yıllarda toplumları tehdit eden ve insan sağ
lığını tehlikeye düşüren ve bir türlü tedavi çaresi bu
lunamayan kanser hastalıkları konusunda, milletler
arası çalışmaları dikkatle izleyecek ve kanser araş
tırmalarına özel bir önem verecek şekilde tedbirlerin 
alınması gerektiğine inanmaktayız. 

Tedavi edici hekimlikte hastanelerimizi bütün ih
tiyaçları karşılayacak bir niteliğe kavuşturmak belli 
başlı vazifemiz olmalıdır. Nüfusun artan oranı kar- . 
şısında hastane sayısının, hastanedeki yatak adetle
rinin artırılması gerektiği düşüncesindeyiz. 
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Ana ve çocuk sağlığının ve nüfus planlamasının 
çalışmalarına gerekli önemin verilmesini dilemekte
yiz. 

Himayeye muhtaç yaşlılar için huzur evleri ve 
kimsesiz çocuklar için bakım ve yetiştirme kurum
larının geliştirilmesi amacımız olmalıdır. 

Sağlık hizmetlerimizin, Türkiye'de uygulanan yön
tem ve takip edilen politika yönünden kifayetli bul
madığımızı ifade etmekte yarar görmekteyiz. Çağ 
değişmektedir, toplumlarda yeni yeni sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunların gerektirdiği tedbirlere baş
vurulması zorunİuğu doğmaktadır. Sağlık hizmetleri
nin gelişen ve değişen hayat koşullarına paralel bir 
şekilde uyumlarının sağlanması zorunluluğunu duy
maktayız. 

•Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sağlık hizmet
lerinin arızasız işlemesi, her şeyden evvel bir memle
ketin hayatiyeti ile ilgili altyapı hizmetlerinin tamam
lanmasına bağlıdır. Yolu, suyu, elektriği olmayan, 
eğitim ve öğretimden yoksun bulunan bir ülkenin sağ
lık hizmetlerinin başarıya ulaşacağı kanısını taşıma
maktayız. Yollarının bulunmaması sebebiyle birçok 
vatandaşlarımızın köy ve kasabalarda hayatlarını can 
çekişerek kaybettikleri bir gerçektir. 

Bu sebeple Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Köy îşleri Bakanlığı arasında bu hizmetleri koordine 
edecek bir teşkilâtın kurulması suretiyle hizmetlere 
öncelik verilmesi inancını taşımaktayız. 

Sağlık hizzmetlerini halkın ayağına götürmekle, 
hizmetin yaygınlığını sağlamak ve dengesiz dağılımı 
önlemek amacını taşımakla sosyalizasyon yurdumu
zun gerçeklerine en uygun bir sistemdir; ancak hemen 
şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki, sosyalizas
yon yürekler acısıdır. Türkiye'de 900'e yakın sağlık 
ocağında 300 doktor bulunmaktadır. Bu durum kar
şısında halkın sağlığına bu koşullarla yardımcı ol
ma imkânı ve ihtimali yoktur. 

Türkiye'de yüzbinin üstündeki yerleşme birim
lerinde bir hekime 600 kişi düşerken, nüfusu onbinin 
altında olan yerleşme birimlerinde nüfuslar toplam 
olarak ele alındığında, hekim başına 23 bin kişi düş
mektedir. Sosyalizasyondaki günün büyük aksaklık
larını yalnız Sağlık Bakanlığı meselesi olarak gör
memek icabeder. Dava millî bir dava olarak ele alın
malı ve bunda millî bir politikaya uygun esaslar uy
gulanmalıdır. Az gelişmiş bölgelere dâhil bulunan, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun köylerinin sosyal 
yaşantısı ıstırap vericidir. Bu köylerin ile ve ilçelere 
bağlantısı yoktur. Muhabere olanakları mevcut de

ğildir. ilkel hayatın gerektirdiği koşullarla karşı kar
şıya bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, sosyalleştirmede pilot böl
ge olarak seçtiğimiz yerlerin sosyal ve ekonomik ya
pılarına gerekli önem verilmesi zorunluluğu mevcut
tur. Büyük masraflara katlanarak Türkiye'de tesis 
edilen sosyalleştirme bölgelerinin altyapı hizmetlerin
den su, elektrik ve yol gibi imkânlardan mahrum ol
ması karşısında, çağımızda bu gibi yerlere doktor, 
ebe, vazifeli memur gönderme güçlükleri ile karşı kar
şıya bulunma mecburiyeti vardır. 

Sosyalleştirme hizmetlerinin bütün yurt düzeyini 
kapsaması plan hedefidir. Sosyalleştirilmiş illerimiz
deki yataklı tesislerde personel eksikliği yanında, 
tıbbî âlet ve cihazlar eksiktir. Kan ihtiyacı başlı ba
şına bir sorundur. Yataklı tedavi kurumları vakit 
kaybedilmeden standart bir hale getirilmelidir. 

Halen Türkiye'mizde tahminen 13 843 civarında 
hekim mevcuttur. Bunun sadece 4 200'ü Sağlık Ba
kanlığında görev yapmaktadır. Üniversite ve Sosyal 
Sigorta Kurumundaki hekimler buna eklenince 8 bin 
hekimin serbest çalıştığı ortaya çıkar. Hekim temin 
etme imkânları olumlu bir sonuca ulaştırılmadan 
diğer tesislerin yapılmasında fayda mülâhaza etme
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bir hususa temas etmek su
retiyle sözlerimi bitirmiş olacağım. Bugün Türkiye' 
de sağlık hizmetlerini ifa eden tüm personele, dok
torlara, diş hekimlerine, sağlık memurlarına, ebelere 
gerekli maddî ve manevî olanaklar tanınmadığından 
sağlık hizmetleri vatandaşın, Türk köylüsünün ihti
yacına cevap verememekte, hastaneler dolup taş
makta, binlerce hasta hastane koridorlarında mua
yene ve tedavi olmadan evlerine dönmenin, sıra bek
lemenin üzüntüsünü duymaktadırlar. 

Bugün yurdumuzda beklenilen ve istenilen sevi
yede sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götü
rebilmek için 45 bin hekime ihtiyaç vardır. Bugün 
Fransa'da hekim sayısı 58 300, Almanya'da 97 400, 
İtalya'da 71 165, Belçikada 12 888, Hollandada 13 500, 
Yunanistan'da 12 839, İngiltere'de 56 500, Romanya' 
da 32 bin ve Türkiye'de 13 843 'dür. 

Bütün bu rakamlar gösteriyor ki, dünya devlet
leri muvacehesinde nüfus ve yüzölçümü itibariyle 
en az hekim sayısına sahip bulunmaktayız. Bu da 
üzüntü vericidir. 

Yıllardan beri takibedilen yanlış ve memleket 
gerçeklerine uymayan sağlık politikasiyle vatandaş
larımızı sağlıklı bir hayata, huzur ve güvene kavuş
turmamız mümkün değildir. 

- 11 - . 
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Yabancı memleketlerde bulunan hekimlerimiz, 
memleket ve vatan hasretiyle tutuşmakta, kaderin 
kendilerini götürdüğü yabancı memleketlerden bu 
güzel vatana dönmenin özlemini duymaktadırlar. 
Hekim noksanlığımızın giderilmesine, yabancı mem
leketlerdeki hekimlerin yurda avdetlerini sağlayacak 
sosyal, iktisadî, siyasî ve kültürel tedbirlerin biran 
evvel alınması zaruretine inanmaktayız. 

Yabancı memleketlerde bulunan, bu arada Batı Al-
manya'daki hekimlerimizin Alman Devletinin teba-
sına geçmeleri için kendilerine maddî ve manevî bas
kılarda bulunulmakta, Atatürkçülük idealiyle dolu, 
vatan ve millet hasretiyle tutuşan genç ve Atatürk 
kuşağı olan bu insanlar memleketlerine biran evvel 
dönmenin ümidiyle yabancı tebaya geçmeyi şiddetle 
reddetmektedirler. 

Yabancı memleketlerdeki hekimlerimiz için bir
kaç öneride bulunduktan sonra huzurunuzdan ayrı
lacağım. 

Bu hekimlerin Bağ - Kur'a üye olmalarının sağ
lanması: 

Resmî hizmetten ayrılarak gidenlerin dönüşlerin
de kendilerine ve işverenlerin ödedikleri yaşlılık si
gortası keseneklerinin Sosyal Sigorta veya Emekli 
Sandığına veya Bağ - Kur'a intikal ettirilmesinin te
mini; 

Getirecekleri bilumum tabbî malzemelerin ve şah
sî eşyaların gümrükten muaf tutulması; 

Kazanılmış ihtisaslarının yurdumuzda imtihana 
tabi tutulmaksızın kabul edilmesi; 

Resmî hizmete atanmalarında intibakları, dışar-
daki hastanelerde geçen sürelerinin kıdemlerine sayıl
ması; 

Tahsilde bulunan çocuklarına gerekli olanakların 
tanınmasını lüzumlu ve zarurî addetmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu arada bir hususu Meclis 
zabıtlarına tescilde yarar görmekteyim. Her devirde 
olduğu gibi, bu devirde de Sağlık Bakanlığı mensup
larının her türlü politik çıkarlar, art fikirler dışında, 
Anayasanın eşitlik ilkelerinin ışığı altında, aklıselim, 
basiretle sağlık hizmetlerini bütün vatan sathında 
yürüttüklerini görmekle sayın bakanın şahsında tüm 
Sağlık Bakanlığı mensuplarını kutlamayı siyasî ve 
ahlâkî bir vecibe addederim. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Bütçesinin ülkemize ve Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce 
Parlamentoya, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
değerli mensuplarına saygılar sunarım. 

23 . 2 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ce-

lâlettin Ezman, buyurun efendim. 
C H P . GRUPU ADINA HASAN CELÂLET-

TİN EZMAN (Bingöl) - - Sayın Başkan., sayın mil
letvekilleri, sayın Bakan, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının değerli mensupları; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1975 malî 
yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına 
görüş ve temennilerimizi sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu seneki millî bütçemizin 
tamamı takriben 100 milyar Türk Lirası, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ise 4 milyar Türk 
Lirasıdır. O halde oran c/c 4'dür. Hemen kaydede
yim ki, sağlık seviyeleri ileri olan ülkelerde bu 
oran % 10 civarındadır. 40 milyon nüfuslu Devleti
mize göre millî bütçe de, Sağlık Bakanlığı Bütçesi de, 
aradaki nispet de çok kifayetsizdir. Millet için ve 
fert için sağlıklı bünye, sağlıklı yaşama, sağlıklı ko
nut, sağlıklı çevre, sağlıklı beslenme ile ve hastalık
lara karşı modern tip tekniğinin ve biliminin bütün 
imkânına sahip olmakla mümkündür. 

Yukarıda bildirilen rakamlardaki bütçe ile toplu
mu ileri seviyedeki milletlerin sağlık düzeylerine 
ulaştırmak hayaldir. O halde problem, her şeyden 
evvel para ve bütçe problemidir. Bu sebeple, sağlık 
davasının halli de Sağlık Bakanlığımızın sorumluluğu 
yanında herşeyden önce Devletimizin yüksek yöne
ticilerinin, maliyecilerinin, ekonomistlerinin yurdu
muzun yeraltı ve yer üstü kaynaklarını yeni metot
larla ve yeni olanaklarla değerlendirmeleri, bu su
retle millî gelir ve bütçeyi büyütmeleri böylece her 
hizmet sahasındaki bütçe imkânlarını genişletmelerine 
aynı zamanda bu bütçenin fertler ve bölgeler ara
sında adaletli dağıtmada yetenek ve becerilerine bağ
lıdır. Diğer bir ifade ile sağlık hizmetlerindeki kal
kınmamız ve dengemiz malî, ekonomik politikamıza, 
malî ekonomik gücümüze ve dengemize bağlıdır. 
Şimdiki bütçe rakamlarımız sanayileşmiş ülkelerin 
ve komşumuz petrol ülkelerinin yanında maalesef 
çok mütevazi kalmaktadır. Şimdiki durumda, bu mü-
tevazi bütçe imkânlarını en iyi en faydalı en adaletli 
ve en dengeli nasıl kullanacağız. Bakanlığımızın gö
revi işte budur. Bakanlığımızın görevi, her Türk va
tandaşını asgarî sağlık şartlarına kavuşturma ve kut
sal yaşama hakkına gelecek hastalık tecavüzünü mo
dern, tıbbî imkânlarla, silâhlarla karşılamak imkânı
nı sağlamaktır. 

12 — 
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Hasta vatandaşımıza lüks oda ve lüks yatak te
min edemeyebiliriz. Ama, temiz ve mütevazi bir ya
tak, lüzumu halinde en son tıbbî imkân ve aleti te
min etmeğe mecburuz. Küçük de olsa ölçülü ve 
dengeli kullanıldığı zaman bu bütçe bunu temine 
yeterlidif. 

Cumhuriyet Halk Partisi sağlıklı ve uzun ya
şama hakkının yurttaşın temel hakkı olduğu ve bir 
devlet yurttaşlarına bu hakkı gereğince sağlayamı-
yorsa, devletin başta gelen insanlık ödevini yapa
madığı görüşündedir. Cumhuriyet Halk Partisi kısa 
ve kısıtlanmış geçici iktidarında sağlık davasına ken
di görüşleri yönünde bir düzen getirme zamanını ve 
fırsatını bulamadı. Cumhuriyet Halk Partisi tam ve 
k<sallanmamış yetki ile yani tek başına iktidara gel
diğinde yurttaşın kutsal sağlık hakkını güvence al
tına almak için gerekli yasal ve ekonomik imkânları, 
düzenlemeleri sağlayacaktır. Çağın icaplarına ve va
tandaşın ihtiyaçlarına göre kendini yenileyen Cum
huriyet Halk Partisi, bunu yapacaktır ve yapmağa 
da mecburdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının başlıca 3 önemli görevi var
dır. Koruyucu hekimlik, tedavi hekimliği, sosyal,hiz
metler. Şimdi bunlar üzerinde kısaca duracağım. 

Koruyucu hekimlik en önemli görevidir. Verem 
hastalığını yok ederek insanları korumak, vereme 
yakalanmış insanları tedavi etmekten daha kolay, da
ha insanca ve daha idealdir. Koruyucu hekimlik saha
sına bulaşıcı hastalıklarla mücadele, nüfus planlama
sı, çevre sağlığı, beslenme, ana - çocuk sağlığı, ruh 
sağlığı gibi daha başka hizmetler de girer. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede oldukça ileri bir 
noktadayız. Bunu sosyo - ekonomik imkânlarımız
dan ziyade, sistematik, başarılı aşı faaliyetimize borç
luyuz. Bir hasta BCG aşısının sistemli ve başarılı tat
biki ile bir zamanların ocak söndüren, en sevgili in
sanlarımızı en güzel, en genç ve en verimli çağların
da alıp götüren korkunç verem âfeti hemen hemen 
yok edilmek üzeredir. Bakanlığımızın muvaffak ve 
muzaffer verem teşkilâtımızın tam yok edinceye ka
dar dikkatlerini, güçlerini eksiltmemelerini dilerim. 

Sayın milletvekilleri; Birinci Dünya Savaşında 
Osmanlı Ordusu yalnız doğu cephesinde tifüs hasta
lığından cephe kumandanı da dahil olmak üzere 30 
bin insan kaybetmiştir. Bugün elimizde aşısı bulunan 
bu hastalık çok şükür Türkiye'de tarihe karışmıştır. 

Ülkemizde sıtma mücadelesi başarılı olmuştur. Kı
zamık ve boğmaca ülkemizde hâlâ yaygındır. Bu has

talıklar konusunda Sağlık Bakanlığınca tanzim edilen 
istatistikler gerçek sayı aksetitrmemektedir. Bir köy
de 30 kişi kızamığa yakalanır, oraya ihbar üzerine 
genellikle bir defa giden sağlık memuru veya hekim; 
ancak bir defaya mahsus olmak üzere o kişilerin is
mini tespit eder ve bildirir, yani bu mevzularda bildi
rilen sayı, gerçek hasta sayısının belki de 1/10'u ka
dardır. Kızamık aşısının mümkünse daha geniş çap
ta tatbikini teminni ederim. 

Çocuk felci üzerinde titizlikle durulması ve aşısı
nın ülke çapında tatbiki önemlidir. Hepimizin bildiği 
gibi bu hastalık mağdurlarını küçük yaşta sakat, ya
talak bırakır. Çileli, çekilmez bir hayata mahkûm 
eder. 

İstatistiklere göre, kanser bütün dünyada ve yur
dumuzda ölüm sebeplerinin başında gelir. Her sene 
kanserden dünyada 12 milyon Türkiye'de 100 bin 
insan ölmektedir. Erken teşhis ve tedavi imkânları 
genişletilmeli; yeterli yatak ve tedavi için gerekli te
sislerin kurulmasında gecikmemeli, mümkünse dünya 
çapındaki kanser mücadelesine katkıda bulunulmalı
dır. 

Vatandaşlarımızın sağlık şartlarını haiz konutlara 
sahip olması için Bakanlığımız ilgili kuruluşları usan
madan uyarmalıdır. Memleket şartlarına hatta bölge 
şartlarına uygun, basit,' ucuz, sağlam, sağlıklı konut 
projeleri ve hatta kredileri vatandaşlarımıza temin 
edilmelidir. Çevre sağlığı bakımından endüstri kuru
luşları imar planları, ciddî surette kontrol edilmeli, 
yeni kurulan mahalle ve şehirlerde geniş yeşil sahalar, 
park yerleri temin edilmelidir. 

Ana, çocuk sağlığı, aile nüfus planlamasına önem 
verilmelidir. Güçlü ve sağlıklı toplumlar, milletler, ka
labalık toplumlar değil, fertleri sağlam bünyeli, iyi eği
tilmiş, maddî ve moral güçleri yerinde fertlerden olu
şan toplumlardır. 

Bizde çocuk ölümü % 0153, gelişmiş ülkelerde 
% 0018, anne ölümü bizde % 0015, ileri ülkelerde 
% 0005'tir. Hedef çok ve kontrolsüz doğum değil, 
doğanı sağlıklı bir şekilde beslemek, yetiştirmek ve ya-
şatmaktır. Çocuk bakım ve yetiştirme yurtları, muh
taç çocuklar dışarıda kalmayacak şekilde genişletilme
lidir. 

Bu arada üzerinde çok önemle durulması lâzım ge
len bir konu da yaşlı ve düşkün kimselerin bakımı
dır. Bu insanlar ortada kalmama!!, sokakta acı kader
lerine terk edilmemelidirler. Bunları yerleştirebilecek 
kifayette bakım ve huzur yurtları en ksıa zamanda ta
mamlanmalıdır. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının diğer önemli 
bir vazifesi de tedavi hekimliğidir. Tedavi hekimliği 
deyince iki unsur akla gelir. 

Birincisi; hekim ve personel, 
İkincisi; hastane, yani yataktır. 
Önce kısaca hekim ve personel durumu üzerinde 

duralım: 

Türk hekimi kabiliyetlidir. Çalışmaya dayanıklıdır. 
Müşviktir. Üniversite giriş imtihanlarında en yüksek 
puan alanlar Tıp Fakültelerini tercih ederler. Demek 
ki, Türkiye'de hekimler genellikle beyin güçleri yüksek 
olan kimselerdir. Öte yanda Anadolu insanı genellikle 
kanaatkar, kadirşinas, şükretmesini, yetinmesini bilen 
insandır. Ne yazık ki, bugünkü düzende Türk heki
mi Türkiye insanını tatmin edemiyor, iki taraf bir
birinden şikâyetçidir. Adeta kırgındır. Kabahat dü
zendedir, sistemdedir. Temel organizasyonun yetersiz-
liğindedir. Türk halkının hastalığında tatmine, bakı
ma ve şefkate ihtiyacı vardır. Türk hekiminin de 
maddî ve manevî huzura, saygıya, hakkı ve ihtiyacı 
vardır. Bütün medenî ülkelerde olduğu gibi Türkiye' 
de de hekim ve hasta arasına artık para girmemelidir. 
Hekim elbette para alacaktır, ama bunu parasız has
tadan değil, hastanın sahibi olan sosyal güvenlik ku
rumlarından, Devletten almalıdır. Vatandaşlarımıza 
bu imkân en erken şekilde temin edilmelidir. Bu bütün 
partilerimizin görevidir. Bu çağımızda Türk Devleti
nin medenî görevidir. Niçin inkâr edelim. Bugün 
Türkiye'nin pek çok vilâyetinde, diyebilirim ki, Doğu 
ve Güneydoğunun bütün vilâyetlerinde hastane yolu, 
yatak yolu, ameliyat yolu, doktor muayenehanelerin
den geçer. Bu istisna değil, maalesef kaidedir. 1 000 
lira kira ödenen bir şehirde Devlet olarak doktora 
3 000 lira verirsen, bu elbette başka türlü olamaz. 
Devlet, doktoruna hem hastanede hem dışarıda çalış
ma hakkını verirse, elbette bu başka türlü olamaz ve 
idarî ihtarlarla, baskılarla bu iş önlenemez. Anadolu' 
yu bilenler ve bu gerçeği kabul edenler bugüne kadar 
önlenemediğini bilirler. O halde sistem ve statüyü de
ğiştirmek lâzımdır. 

Hastane hekimleri tam gün çalışmalı ve tam gün 
ödeneği hastadan değil genel bütçeden temin edilme
lidir. Tüm vatandaşları kapsamına alan genel sağlık 
sigortası kanunu daha fazla geciktirilmeden çıkarılma
lı ve hemen tatbik edilmelidir. Bu hem sağlık hizmet
lerinin finansmanını temin eder hem de fakir hasta
ları doktor karşısında para bulmak ıstırabından, sıkın
tısından kurtarır. Senelerdir edebiyatı yapılan bu ka
nun bir türlü çıkarılamadı. Nüfusumuza göre, hekim 

sayımız azdır. Normal ölçülere göre 45 - 50 bin he
kim lâzım olan yurdumuzda 15 bin faal hekim var
dır, aşağı yukarı. Batı ülkelerinde Yunanistan'da, or
talama 700 kişiye bir hekim, Türkiyemizde ortalama 
2 bin kişiye; istanbul'da 500 kişiye, Bingöl'de 20 bin 
kişiye ve Bingöl'ün ilçesi Kiğı'da 70 bin kişiye bir he
kim düşmektedir. Bu rakamlara göre bölgelerarası 
dengesiz dağılım ortadadır, istanbul'da 500 kişiye bir 
hekim karşısında, Bingöl'de 20 bin kişiye bir hekim. 
Şu halde dengeli dağılımın temini için gerekli çareler 
ve tedbirler düşünülmelidir. Tıp fakültelerimiz daha 
çok talebe alıp, daha çok hekim mezun etmek yoluna 
girmelidirler. Bütün yüksek tahsil mezunlarını lüzum
lu görülen yerlerde belirli bir zaman çalışmaya mec
bur kılacak, yurt kalkınması hizmeti kanununa taraf
tarız. Mahrumiyet bölgelerimizde yalnızca yeni mezun 
tecrübesiz hekimleri değil, tecrübeli hekimlerin de gön
derilmesinin yolları aranmalıdır. Hekimlerimiz için 
maddî ve manevî huzur ve imkânlar sağlanmalıdır. 
Çok yorucu şartlar içinde çalışan asistanlara verilen 
ödenekler son derece kifayetsizdir. 

Geçmiş devirlerde birçok hekimimiz kaba şekilde, 
partizan ve keyfî tayinlerin acısını, ıstırabını maddî 
ve manevî zararlarını çekmiştir. Sayıq Bakan kendi
leri yapmadı ve şahsen de mâruz kalmadığı için belki 
bilmiyorlardır. Dolayısıyle aksini de iddia edebilirler; 
ama teşkilâtta uzun süre kalmış birçok hekim bunun 
acısını ve tatbikatını şahsında görmüştür. Bundan böy
le partizanlığın ve keyfî tasarrufların, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına girmemesini, Bakanlığımızın 
hekim ve diğer personeli, hak ve hukuk eşitliği içinde 
korunmasını, hiç kimsenin haksız ve hukuk dışı tasar
ruflara maruz bırakılmamasını temenni ederim. 

Hekimlere ve yardımcı sağlık personeline fiilî hiz
met ve yıpranma tazminatı tanınmalıdır. Kazalarımız
da çoğu zaman tek hekim olarak Hükümet tabibinin 
günün 24 saatinde hastasına, ölüsüne koşan yorucu, 
yıpratıcı mesaisini; gece bir enfarktüs tedavisinden 
belki bir saat sonra, belki yarım saat sonra doğum 
vakasına çağırılışını, bir ilde genellikle tek olan Dev
let hastanesi operatörünün gece âcil bir ameliyattan 
belki bir saat sonra ikinci âcil vakaya müdahale du
rumundaki yorgunluğunu, sıkıntısını; bir röntgen dok
torunun öldürücü şualar karşısındaki hayat riskini 
kolayca tasavvur edebilirsiniz. 

Bu sebeple bu yıpranma tazminatı kanununun çık
masına Bakanlığımız ve Yüce Meclisimiz yardımcı 
olmalıdır. 

Hekimlerimizin yurt dışına gitme ve oralarda kal
ma mecburiyeti, halk sağlığı için büyük kayıptır. He-
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kimlerimiz de en az öteki vatandaşlarımız kadar yurt
severdir. Onları dışarıya iten ve oralarda tutan sebep
ler, bugüne kadar mevcut olan maddî ve manevî hu
zursuzluktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, maddî 
ve manevî bakımlardan tatmin edici tedbirlerle sağlık 
personelinin yurt dışına gitmesinin geniş ölçüde önle
neceği ve' yurda dengeli dağılımın sağlanacağı görüşün
deyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, uzman doktorlardan 
daha ziyade, yüksek düzeyde çok yönlü eğitim görmüş 
pratisyen hekimlerin çok sayıda yetiştirilmesine önem 
verilmesi ve bu hekimlerin de devre devre büyük sağ
lık merkezlerinde çalışarak bilgilerini yenilemeleri ge
rektiği görüşündeyiz. 

Türkiye'de hastane yatağı kifayetsizdir. Bizde 400, 
500 kişiye, Yunanistan'da 180 kişiye, İsveç'te 70 kişiye, 
İstanbul'da 27 kişiye, Bingöl'de 2 bin kişiye bir yatak 
düşer. İstanbul'a göre Bingöl'de 2 bin kişiye bir yatak. 
Burada dengesiz dağılım ortadadır. Ve düzeltilmesi 
şarttır. Van, Kars, Artvin gibi uzak illerimizden ge
len bazı ameliyatı gerekli hastalar, yatak olmaması se
bebiyle geriye gönderilmekte, altı ay, bir sene sonra 
yeniden müracaatları istenmekedir. Yatak bulamayan 
bu hastaların çoğu fakir hastalardır. Bunların hasta 
halleriyle ve fakir halleriyle gidip gelmeleri kolay mı
dır? 

BAŞKAN — Sayın Ezman, vaktiniz dolmuştur 
efendim, son cümlenizi söyleyin. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Tamam efendim. 

Değerli milletvekilleri, bu trajediye artık mutlaka 
son verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak âcil 
sağlık hizmetleri için, meselâ adlî tıp vakaları, âcil 
hastalar, doğum vakaları için bilhassa yol ve ulaşım 
imkânları kıt olan Doğu bölgemiz ve diğer bazı böl
gelerimiz için helikopter istasyonlarının kurulmasına 
taraftarız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam teşki
lâtlı, elektronik cihazlara kadar bütün modern cihaz
larla donatılmış tam kadrolu ve Full - Time çalışan 
büyük bölge hastaneleri kurulması görüşündeyiz. 

İlâç fiyat ve kalite kontrollarmın Bakanlıkça titiz
likle yapılması lâzımdır. İlâç fiyatlarının, (sınaî mali
yet + kâr) esası üzerinden toplumun da eczacıların 
da -menfaatlerinin haklı ölçüler içinde gözetilerek, tes
piti lâzımdır. 

" Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 Sağlık 
Bütçesinin, halkımız ve Bakanlığımız için hayırlı ol
masını dilerim. Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık kuru
luşları mensuplarına Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nun saygılarını, başarı dileklerimizi sunar, Yüce Mec
lisi Grupum ve şahsım adına saygı ile selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Mete Tan, buyu

runuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA METE TAN (Afyon Ka-
rahisar) —• Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın mil
letvekilleri, muhterem Sağlık Bakanımız ve Bakanlı
ğın değerli mensupları; Adalet Partisi Grupu adına, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesini eleştir
mek üzere Yüce Huzurlarınızda bulunurken, hepinizi 
sevgi ve saygı ile selâmlıyorum. 

Bir ülkenin kalkınmasında en büyük faktör bilgi
dir. Bunu ise insanlar üretir. O halde bilgiyi üreten 
insanın sağlığının korunması, kalkınan ülkelerin baş
lıca sorunlarından birisi ve belki de en önemlisidir, 

Milletinin sağlığını önplana almayan bir ülkede 
ise, kalkınmanın olamayacağı bir gerçektir. Milleti
nin sağlığına eğilmemiş ve programında bahsettikle
rini de yerine getirmemiş olan Sayın Ecevit Hüküme
tinin de Türkiye'nin kalkınmasında muvaffak ola
mayacağı zaten aşikârdı. Kaldı ki, Türk Anayasası
nın 49 ncu maddesi, tüm sağlık hizmetlerinde Dev
leti görevli kılmıştır. Sayın Ecevit Hükümeti ve onun 
Sayın Sağlık Bakanı, hiçbir zaman sağlık yönünden 
gerçekçi bir çalışma düzeyine geçememiş, almış ol
duğu kararlarla sevketmiş olduğu kanun tasarıları, ya 
yeterince hazırlanmamış veya Hükümet tarafından 
Meclise sevkedilmemiştir. Meseleleri ilmî yoldan ve 
gerçekçi açıdan ele alması gerekirken, bazı sert po
lisiye tedbirlerle, memleketin sağlık davasını hallede
ceği kanısına kapılmış ve bunun neticesinde de, baş
ta Türk Tabipler Birliği olmak üzere, Türk hekim
lerinin tepki ve tenkitlerine maruz kalmıştır. Halkın 
da, sağlık davasına eğilmeyen Ecevit Hükümeti, ne 
hekimini, ne de ulusunu memnun edebilmiştir. Ay
rıca tatbik ettiği rotasyonlar ve yapmış olduğu ta
yinlerde partizanca hareket ederek, kişi sağlığına 
partizanlığın da nasıl girebileceğine dair, çok ilginç 
örnekler vermiştir. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ecevit'in kaba
hati yok. 

METE TAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
memleketimizin arzulanan sağlık hizmeti düzeyine 



M. Meclisi B : 46 

çıkması için, hedefe vardıracak olan, vasıtaları baş
lıca 3 genel noktada toplayabiliriz : Bunlar sosyali
zasyon, genel sağlık sigortası ve tam süre çalışma
dır. Esasen bu hususlar ve neler yapılması lâzımgel-
diği, gerçekçi açıdan ve ilmî olarak incelenerek, Ada
let Partisi programındaki sağlık bölümünde, gayet 
açık ve seçik olarak belirlenmiştir. 

Sosyalizasyon, sağlık hizmetini zengin, fakir ayır
madan herkese vermenin yoludur. Kısaca hizmetin 
topluma ulaştırılmasıdır. Biz Adatet Partisi olarak, 
hastane kapısına gelen bir vatandaşa «Paran var mı?» 
diye soruluyorsa, bu devlette sağlık hizmetlerinin ak
sadığına ve yeterince yapılmadığına inanıyoruz. 

Ne var ki, Ecevit Hükümeti bu görevi böyle an
layamamış, konuyu mahrumiyet bölgelerinde hekim 
var mı, yok mu çizgisine indirerek, kendi tabirleri ile 
yozlaştırmıştır. 

Genel sağlık sigortası ise, hastalık veya hastane 
ücretlerini, ödeme gücü bulunanların primle katıla
cağı, güçsüz olanların primi karşılığının Devlet tara
fından ödeneceği bir sistem içinde, kişinin sağlığının 
geleceğini teminat altına almaktır. Yaklaşık olarak 
30 milyon köylü, esnaf ve sanatkâr vatandaşlarımız 
bu haklarından mahrumdurlar. Nüfusumuzun dar 
gelirli, güçsüz olan bu programlarına sağlık güvenlik
lerinin sağlanması şarttır. 

Programında bunu en kısa zamanda yerine geti
receğini vaat eden Ecevit Hükümeti; buna eğilmek 
şöyle dursun, Millet Meclisine tarafımdan getirilmiş 
olan genel sağlık sigortası kanunun, gündeme alın
masını dahi reddetmiştir. 

Böylece Türkiye'de bulunan 30 milyona yakın 
dar gelirli, köylü, sanatkâr ve tarım işçisi vatandaş
larımızın ayağına varacak olan sağlık hizmetlerinden 
mahrum kalmasına sebep olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; aslında bir yanda sosyalleş
tirme, bir yanda full - time, bir yanda sağlık sigor
tası, bir yanda koruyucu hekimlik, bir yanda serbest 
hekimlik gibi şeylerle aynı hizmeti ayrı sistemde yü
rütmek eğilimleri bir sistem kargaşası yaratmıştır. 

Halbuki mesele gayet basittir. Tam süre çalışma 
ve ortak personel değerlendirilmeleri, millî sağlık hiz
metlerinin anaprensipleridir. Sağlık sigortası dev
let bütçesinin payı ise, bu kuruluşun da finansman 
kaynağıdır. Bunlar aslında ayrı ayrı sistemler değil, 
tek sistemin uygulama kaynağıdır. İşte millî sağlık 
politikası bu açıdan ele alınırsa istenilen amaca va
rılabilir. 
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Değerli Başkanım ve sayın milletvekilleri; sağlık 
hizmetlerinin bir halkası olan hastanelerimizin, bu
günkü çağın tıbbına uygun şekle getirilmesi lâzım
dır. Aksi takdirde güvensizlik meydana gelerek has
tanelerimiz, kamu hizmeti yeteneğini kaybeder, te
davi müessesesi olmaktan, bu nitelikten çıkarlar. Ba
zı hastanelerimizde iki kişi bir yatakta yatarken, dev
letin diğer kamu hizmeti gören hastanelerinde ise, 
boş yataklar hasta beklemektedirler. Oysa bunlar, 
aynı devletin, aynı hazinesinden finanse edilen te
şekküller olup; hastane kapılarında, boş yatak olma
dığı için canlarını feda eden kişiler ise, bu vatanın 
evlâtlarıdır. 

Bunun da kısa zamanda değiştirileceğini ve kısa 
zamanda düzenleneceğini bildiren programında ve 
10 aylık uzun bir çalışma müddetinde Sayın Ecevit 
Hükümetinin, bir nokta olsun buraya eğilmediğini 
esefle ve üzüntü ile müşahade ediyoruz. 

Bu sorun ele alınıp hizmete muhataplarla, hizme
ti yürütenlerin karşı karşıya gelerek halletmeleri ge
rektiği ve tedavi müesseselerimizin hekimlerden da
ha evvel olmak üzere yurt sathına mütesaviyen da
ğılmaları gereğine de inanıyoruz. 

Bilhassa 1974 senesinde dayanılmaz bir hal alan 
hayat pahalılığı, halkın sağlığını büyük ölçüde et
kilemiştir. En fazla artan fiyatların besin maddele
rine ait olması, halkı düpedüz, açıkça bir açlığa mah
kum etmiştir. Bozuk beslenme millî bir felâkettir. 
îşçiyi verimsiz, memuru huzursuz, öğrenciyi başarı
sız ve toplumu ahenksiz yapar. Bunun için besin mad
deleri denetiminin kesin şekilde Sağlık Bakanlığı ve 
diğer bakanlıklarla beraber bir koordinatif sistem için
de yapılması ve fiyat kontrolünün ağırlık merkezinin, 
besin maddeleri üzerinde olması gerekmektedir. Uzun 
vadeli bir tedbir olarak da, Türkiye'nin bir beslen
me planının yapılmasını ve milletimizin iyi beslen
mesini sağlayacak bir sağlık ekonomisi anlayışı ile 
meselelere eğilinmesi gerektiği kanısındayız. Oysa 
çocuğa içecek süt bulunmayan bir ülkede beden sağ
lığından bahsedilmeyecektir. 

liâç sorununa gelince; ilâç sorunu esasmda bir ha
yat pahalılığı sorunudur. Bütün bunlardan başka ka
lite kontrollarının güven verici nitelikte yapılması ge
rekir. Müstahzar enflasyonunun önlenmesi ise, ilâç 
ruhsatlarının yeni ilkelere ve şartlara bağlanması ile 
mümkündür. 

En büyük sorunlardan biri olan reçetesiz ilâç sa
tılması ise yetkisiz kişinin hekimlik yapması anlamı-
nadır. 

16 — ' 
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Bütün bu gerçekler dururken Ecevit Hükümetinin 
giderayak, ilâcı verirken kişi sağlığı bakımından so
rumlu olan eczacıların kâr hadlerini indirerek ilâç 
sorununa çare bulmaya Jcalkışması, ilmî ve ciddî araş
tırmalardan yoksun acele bir karardır. Bu hususun, 
ilâç imalâtında ve ithalinde yapılacak ciddî araştır
malar neticesinde halledilebileceği kanısındayız. Ece
vit Hükümetinin bu davranışı, eğer özel teşebbüse son 
verme planının ilk uygulaması değilse, çok büyük bir 
hatadır. Asıl üzerine eğilinmesi gereken hususlara de
ğinilmeden, ilâç hususunda yanlış hareket etmiş olan 
bu Hükümet, çok sevdiğini iddia ettiği ulusunu, siga
ra, çay, şeker, yağ ve benzeri kuyruklardan sonra bir 
de ilâç kuyruğuna sokmaya çalışmıştır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, aile planlamasını, ailenin 
bakabileceği çocuğa sahip olma hakkının tanınması 
olarak anlıyor ve bu düşünce içinde soruna eğilin-
mesinin gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca değerli Ba
kanımız Sayın Demir'in, bu hususta vermiş olduğu 
beyanatını da tasvip ediyoruz. 

6972 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 0 - 6 yaş arasındaki kimsesiz çocuklara bak
makla görevlendirilmiştir. Gayri resmî rakamlara gö
re, Türkiye'de ortalama olarak 1,5 milyon korunma
ya muhtaç çocuk olduğu halde, bunun ancak 11 bi
ni korunmaya alınmıştır. Bu hususta daha dinamik 
hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu ka
dar çok miktarda kimsesiz çocuk olan bir ülkede, 
ruh sağlığından bahsedilemeyeceği bir gerçektir de
ğerli arkadaşlarım. 

Bütçe Karma Komisyonunda geçen sene değin
miş olduğum, emekli memurların kendi kurumları 
hastanelerinde bakılabilmelerinin gerçekleştirilmiş ol
duğunu görmekle de, memnuniyetimi ayrıca arz ve 
ifade etmek istiyorum. Keza genel sağlık sigortası
nın esprisine uygun olarak, Memur Tedavi Tüzüğü
nün 10 ncu maddesi gereğince, teknik imkânlar olma
dığı takdirde, bu görevin özel kliniklerce karşılanması
na imkân tanınmaktadır. Hal böyle iken, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı illerdeki hastaneler
de bulunan özel dal klinikleriyle bilhassa diş polikli
niklerinin, çok yetersiz olmalarına rağmen, yetkili or
ganlarca yeterli olarak kabul edilmesi, memur ve 
emeklilerle halkımızı çok müşkül durumda bırakmak
tadır. Meselâ bir protez için 1,5 yıl beklenilmektedir. 
Bu bir kadro ve yer meselesi olmakla beraber, bir 
çözüm yolu bulunana kadar, özel kliniklerden, asgarî 

ücret ödenerek faydalanma yoluna gidilmesinin gerek
tiğine inanmaktayız. 

Çevre sağlığı hususunda gene bundan evvelki Hü
kümet, hiçbir ciddî tedbir almamış ve son 10 ay zar
fında vatandaşlarının gün geçtikçe ağırlaşan gizli ze
hirlenmelerine göz yummuştur. Henüz sanayileşmek
te olan ülkemiz için, bu husus önplana alınmalıdır ve 
bu konuda Devlet Planlama Teşkilâtı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı arasında ortak bir teşekkül kurularak, bu te
şekkülün, sanayi kuruluşlarına gerekli tedbirleri alma
dan açılış izni vermemesi sağlanmalıdır. Keza aynı te
şekkül, belediyelerin oturma izni vereceği meskenler 
için de yeterli ve yetenekli olmalıdır. 

Ayrıca sıtma eradikasyonu, bulaşıcı hastalıklar, 
verem savaş, kanser savaş ve trahom çalışmalarında, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müspet çalış
malarını ise takdirle anıyoruz. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekili arkadaşlarım; 
BAŞKAN — Sayın Tan, 2 dakikanız var efen

dim, 

METE TAN (Devamla) — Sağolunuz Sayın Baş
kanım, bitireceğim. 

Hekim sorununa gelince: 
Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler indeksine göre, 

hekim açığının 18 bin, personel açığının ise 50 bin 
civarında olduğunu düşünecek olursak, bu açığın 
kapanması için en radikal tedbirin yeni tıp fakülte
lerinin ve yardımcı sağlık personeli okullarının açıl
ması olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yurdumuz
da hekim dağılımının dengesiz olduğu sözü ise, zan
nedildiği kadar gerçekçi bir söz değildir değerli arka
daşlarım. Çünkü, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şe
hirlerimizde, üniversite hastanelerini, askerî hastane
leri, Sosyal Sigorta Kurumu hastaneleri, Numune 
hastaneleri, özel hastaneleri ve işçi çalıştıran müesse
selerin ki, bunlar da bünyelerinde doktor çalıştır
makla görevli müesseselerdir toplayan büyük illeri
mizdir. Nihayet Anadokıdan bu illere bir hasta akı
nı vardır. 

Şayet Sağlık Bakanlığın kadrosunda bir yığılma 
varsa, bu kadroları azaltıp çoğaltmak Sağlık Bakan
lığının yetkisindedir. Sağlık Bakanlığının bu illerdeki, 
büyük illerdeki kadrolarının da boş olduğunu gördü
ğümüz de, ayrıca bir gerçektir. 

Sağlık hizmetini çözmek, personel problemini 
halletmekle olur. Bunun için yeterli personel bulmak 
ve bunun dağılımını sağlamak gerekir. O halde, mil
letin sağlık hizmetleri kıstaslarına göre, kadro açma-
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mız gerekmektedir. Bunu yapamayan bir bakanlığın 
serbest meslek gruplarından dengeli bir . dağılım 
beklemeye hakkı yoktur. Esas dengesizlik Sağlık Ba
kanlığı kadrolarında mevcuttur. Mesela, 30 bin sos
yal hizmet hekimine ihtiyaç olan ülkemizde, takdir 
edilen kadro sayısı 5 bindir. Öncelikle çözümlenmesi 
gereken sorun, hekim sayısının artırılmasıdır. Bu so
runu çözümlerken belli kıstaslara göre konulacak 
olan kadroların açılması gereklidir. Bu aşamadan son
ra gerekli kadrolara hekim bulma formülü aranma
lıdır. Hal böyle iken, birtakım sert tedbirlerle ve sık 
sık tüzük değişmeleriyle hekimler sorununa çare bul
maya çalışmanın, bu şekilde bir çözüm yolu olabile
ceğine inanmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tan lütfen toplayınız efendim. 
METE TAN Töevamla) — Topluyorum Sayın 

Başkanım. 
40 bin hekimin işini, 18 bin hekime, 80 bin perso

nelin işini 20 bin kişiye yaptırırken, bazı hususların 
nazarı dikkate alınması gerekir. Onun için hekimleri, 
sert tedbirlerle değil, demokratik ve hizmeti cazip 
hale sokacak tedbirlerle hizmet verdirme yollarına 
gidilerek, çalıştırma çarelerine başvurulmalıdır. 

Sağlık Bakanlığının bünyesine hekim çekebilmesi 
için, hekimlere ayrı bir personel kanununun uygu
lanması veya mukaveleli hekim istihdamına yönelme
si gerekmektedir. Bu ikinci şıkkın, Plan Komisyonun
da kabul edildiğini duymak, herhalde bizi olduğu 
kadar, Sayın Sağlık Bakanlığımızı da sevindirmiştir. 
Keza değerli meslektaşım, C.H.P. Sözcüsü Ezman'ın 
da belirttiği gibi; Yıpranma Tazminatı Kanununun 
hekimlerin bir kısmına kabul edilip, bir kısmına ka
bul edilmemesi' de, hekimler arasında huzursuzluk 
yaratmıştır. Hekimlik tümüyle yıprandırıcı bir mes
lektir. Sabahlara kadar hastasını kurtarmak için, 
kan revan içinde ameliyat yapan bir operatörün, bir 
röntgen mütahassından daha az yıprandığını kimse 
söyleyemez. 

BAŞKAN — Sayın Tan lütfen bağlayınız efen
dim. 

METE TAN (Devamla) — Bu kanunun genel
leştirilmesinin de yerinde olduğunu ayrıca arz ve ifa
de ediyorum. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, Türk 
milletinin sağlığını koruma amacıyle bu kadar çeşitli 
hizmetleri üzerine alan, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesi, devletin konsolide bütçesindeki 
miktarlarla oranlanacak olursa, % 3,57 olduğu gö
rülmektedir, 

Dünya Sağlık Teşkilâtının bildirisinden anlıyoruz 
ki, dünyada bütçelerinin % 10'undan aşağısını sağlı
ğa ayıran iki ülke kalmıştır. Bunlardan biri Türkiye, 
diğeri ise, Endonezya'dır. Halbuki Türkiye'de vatan
daşlar sağlık hizmeti beklemektedirler. Sağlık hizmet
leri ortak hizmet şartları beklemektedir. Sağlık perso
neli eşit hizmet ve eşit değerlendirme beklemektedir. 
Türk ulusu sağlık güvenliğinin sağlanmasını ve sağ
lığını emanet edecek yetkili hekimlerin- yurdun her 
köşesinde bulunmasını istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tan sözlerinizi kesmek mec
buriyetinde kalacağım efendim. Lütfen, son cümleni
zi söyleyin efendim. 

METE TAN (Devamla) — Hal böyle iken, Sayın 
Ecevit Hükümeti devrinde geçen on ay, Cumhuriyet 
tarihinde sağlık alanında rastlanmamış bir şekilde ba
şarısızlıklarla dolu bir yönetim devresi olmuştur. Bu 
süre içinde, Bakanın sorumsuz beyanları ve davranış
ları kamuoyunu yanıltmış gerek 12 Sayılı Kararna
mede, gerekse yan ödemelerde haksız değerlendirme
lere yol açmış, yapmış olduğu tayinler başhekimlere 
baskı neticesi istifa ettirene kadar varan tasarruflany-
le kişinin sağlığına dahi partizanlığı sokmuş ve beyin 
göçünü hızlandırmıştır arkadaşlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Bu söyledikleri
ne sen de inanmıyorsun ya... 

BAŞKAN — Sayın Tan, lütfen bağlayınız efen
dim. Çok rica ederim. 

METE TAN (Devamla) — Bunların düzeltilmesi 
için yapacakları çalışmalarda sayın meslektaşım de
ğerli doktor Demir ve Bakanlığın değerli mensupla
rına sabır ve muvaffakiyetler diliyorum. 

Keza Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin milletimize hayırlı olmasını niyaz ederken, Ada
let Partisinin Meclis Grupunun Türkiye'nin bütün 
sağlık mensuplarına saygı ve muvaffakiyetlerini su
nar, Yüce Meclisi partim adına saygıyle selâmlanın. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) . 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Partizanlığı si
zin lehinize" yaptık Sayın Tan. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın İdris Arıkan, bu
yurunuz efendim. 

İDRtS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının değerli men
supları, hepinize saygılarımı sunarım. Şahsını adına 
Sağlık Bakanlığının 1975 yılı Bütçesi üzerinde görüş
lerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. 
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Anayasamızın 49 ncu maddesi herkesin beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve tıbbî bakım gör
mesini sağlama ödevini devlete tahmil etmiştir. Ana
yasamızın 49 ncu maddesi aynen şöyle der : 

«Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde ya
şayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla 
Ödevlidir.» Ülkemizde bu görev Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına verilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bu görevi geçmiş yıllarda zorluklara ve bü
yük imkânsızlıklara rağmen, başarı ile yürüttüğü id
diasında bulunmak zor ise de, bu konuda büyük ve 
olumlu adımların atıldığını söylemek de hakkı teslim 
etmek manasına gelecektir. 

Sağlık Bakanlığı vatandaşın sağlık hizmetlerini 
yürütmede başlıca üç hizmeti ifa eder. Koruyucu sağ
lık hizmeti, tedavi edici sağlık hizmeti ve sosyal yar
dım hizmetleri. Son günlerde Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının kurulmasından sonra, sosyal yardım hiz
metlerinin bu Bakanlığa aktarılması konusu şüphesiz 
ki söz konusu olabilecektir. Bu durumda Bakanlığın 
esas hizmetleri arasında koruyucu sağlık hizmeti ve 
tedavi edici sağlık hizmeti kalmaktadır. 

Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetinin ideal an
lamda ifası Sağlık Bakanlığı dışında diğer bazı ba
kanlıkların hizmet konularını ilgilendiren bazı görev
lerin yerine getirilmesine bağlıdır. 

Çevre sağlığı, gtda kontrolü, iyi beslenme, altyapı 
hizmetlerinden yoksun olan bölgelerde koruyucu sağ
lık hizmetini ideal anlamda yerine getirmek ve götür
mek mümkün değildir. Türkiye'mizde bu nedenledir 
ki koruyucu sağlık hizmetleri, özellikle çevre sağlığı, 
gıda kontrolü ve altyapı hizmetlerinin namevcudiyeti 
yüzünden iyi yürümemektedir. ^ 

Tedavi edici sağlık hizmetleri koruyucu hekimli
ğe nazaran genel anlamda daha iyimser bir tablo arz 
etmektedir. Ancak bu hizmetin ifasında ülkemizde bü
yük dengesizlikler mevcuttur. Bunun sebebi mütehas
sıs hekim yokluğudur. Bu nedenle, gelişmemiş bölge
lerde hastanelerde yatak işgal oranı % 10 ve hatta 
daha aşağı olduğu halde, büyük kentbrde bu oran 
% 100 ve daha da fazladır. % 100'ün ilaha da üs
tünde derken kastım hastanelerde yapmak için sıra 
bekleyen hastaların durumunu ifade etmektir. 

Örneğin Siirt ilinin Eruh ilçesinde 50 yataklı bir 
Devlet Hastanesi vardır. Bu hastanenin iki tane mü
tehassıs doktor kadrosu vardır. 50 yataklı Devlet Has
tanesi bu fakir milletin büyük fedakârlıklarla, kendi 
olanakları içinde yapabildiği halde, sırf doktor bu
lunmayışı yüzünden devlet dairelerinin işgalindedir. 

Bu hastanede kaymakam, tapu memuru, nüfus me
muru gibi kişiler oturmaktadır. 

Konuşmamın kısa oluşu yüzünden kendi açım^ 
dan önemli gördüğüm sosyalizasyon tatbikatı üzerin
de, bir iki kelimeyle durmak istiyorum : 

1972 yılında 25 il ve 3 eğitim bölgesinde uygu-. 
lanmakta olan sosyalizasyon, sağlık hizmetlerini da
ğınıklıktan kurtarıp, bütünleşmiş bir sistem içine bü
tün yurda, önce asgarî standartlarda, ondan sonra üs
tün standartlarda tek elden yaymak ve bu şekilde yü
rütmektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ifade edil
diği üzere, 1973 - 1982 yılları arasındaki 10. yıllık dö
nemde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı, 
asgarî standartlarda olmak üzere bütün yurda yayıl
mış olacaktır. 1982 - 1995 döneminde ise, standartla
rın yükseltilmesi hedef alınacak, bu dönemde 750O. 
kişiye bir sağlık ocağı ve 250,0ı kişiye bir sağlık evi 
düşmesi sağlanacaktır. 

Sosyalleştirme programı, 1977 de; yani Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının son uygulama yılında 
ülke nüfusunun 2/3 nü kapsayacak şekilde uygulama 
alanına konulacaktır; yani 1977 yılında sosyalizasyon 
tatbikatı ülke nüfusunun 28 400 00,0 kişisini içine 
alacak şekilde hizmet götürecektir. Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planında 1977 yılında, sosyalleştirme 
programına alınacak iller arasında istanbul, Ankara, 
tzmir gibi büyük iller de mevcuttur. Bunun yanı sı
ra sosyalizasyon programına alınacak illerin tespitinde 
önceki yıllarda olduğu gibi, gelişmemiş vilâyetler de
ğil, sağlık hizmeti yönünden gelişmiş vilâyetlerin alın
ması önfikir olarak ele alınacaktır. Bu durum özel
likle 1977 yılında üç büyük şehrin sosyalizasyon prog
ramına alınmasıyle, sosyalleştirmeye alınan iller ara
sında etkin bir rotasyon tatbikatı mümkün olacak ve 
gelişmemiş bölgelerin mevcut doktor ve diğer yar
dımcı sağlık elemanı yokluğu bir nebzecik giderilmiş 
olacaktır; ancak şu hususu ifade etmeyi bir vazife ad
dediyorum kendi açımdan : 

Bu konuda Sağlık Bakanlığında müşahede edilir, 
görünebilir bir icraatın vukuunu beklemekteyiz. 

Üç büyük şehrin, Ankara, İstanbul, İzmir'in sos
yalleştirme programına alınması, tüm yüksek öğretim 
yapanlara uygulanması öngörülen yurt kalkınma hiz
metinin gerçekleşmesine bağlanırsa, yurt kalkınma 
hizmetinin gerçekleşmesinin mümkün olmaması ih
timali halinde veyahutta bunun çokça zaman alma
sı ihtimali vukuunda, bu üç büyük şehrin sosyalleştir
me programına alınması durumu gecikecek ve bu ge-

19 — • 



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O ; 1 

cikme de gelişmemiş bölgelerin sağlık sorunlarını, sağ
lık sıkıntısını büyük ölçüde ve zaman içinde devam 
etmesinde yardımcı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, iki dakikanız kaldı. 
tDRİS ARIKAN (Devamla) — Konuşmamın so

nunda yurt dışındaki doktorlar sorununa da değinmek 
istiyorum. 

1970 kayıtlarına göre, mütehassıs doktorların % 
8,2 si pratisyen doktorların 21,4 ü çalışmak için yurt 
dışına gitmişlerdir ve maalesef bunların bir kısmının 
dönmeyi düşünmemekte olduğu istihbar etmekteyiz. 

Türkiye'de doktor dağılımı şöyle bir manzara arz 
etmektedir; Bu doktor dağılımına ilişkin rakamları 
biz, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından almış 
bulunuyoruz : 

Türkiye'de nüfusu 10 000 den aşağı yerleşme birim
lerinde toplam olarak 23 000 kişiye ancak bir doktor 
düşebilmektedir. Türkiye'de doktorların % 65,8 r üç 
büyük şehirde yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra da 
Türkiye'nin 11 gelişmemiş bölgesinde doktorların % 
2,2 si mevcuttur. Bu korkunç dengesizlik rakamlarını 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarından, Meclisle
rimizce kanunla kabul edilmiş Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarından almış bulunuyoruz. 

Şimdi, Türkiye'deki doktor dağılımı bu kadar kor
kunç ve dünya standartlarının çok gerisinde olduğu 
halde, mütehassıs hekimlerin % 8,2 si ve pratisyen he
kimlerin % 21,4 ü çalışmak için yurt dışında bulunma
larını ve bunların bir kısmının dönmeyi arzu etmeme
lerini herhangi bir mantıkla izah etmek mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, vaktiniz dolmuştur 
lütfen bağlayınız efendim. 

İDRİS ARIKAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Cumhuriyet Senatosun-

daki görüşmelerinde söz alan C. H. P. Grup sözcüsü 
bunlar için şu ifadeyi kullanmaktadır. Sayın C. H. P. 
sözcüsü der ki, «Bunları oraya gönderen sosyal zo
runluluk vardır. Kabahat bizimdir.» Bunu herhangi 
bir mantıkla telif etmeyi biz şahsen mümkün dışı 
görüyoruz. Kabahat bizimdir, sosyal zorunluluk var
dır. Bugün Türkiye toplum olarak kalkınma, dönemi
ne girmiş bulunmaktadır. Toplumların kalkınma dö
nemlerinde her birime, her bireye fedakârlıklar düş
mektedir. Bir kısım doktorların bu fedakârlıklara yan 
çizmeleri, kalkınmanın vatandaşa tahmil ettiği bazı 
külfetlere katlanmak istememeleri, asgarî vatandaşlık 
şuuru ve dayanışma şuuruna ters düşen, aykırı dü
şen bir durumdur. Bu nedenle sayın C. H. P. sözcü

sünün «Kabahat bizimdir» sözünü tamamen tahrif 
edilmiş bir gerçek, tahrif edilmiş bir durum olarak 
görmekte ve bu ifade yüzünden de üzüntülerimizi bil
dirmekteyiz. 

Vaktin müsaadesi nispetinde maruzatlarımı arz 
etmeye çalıştım. 1975 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesinin Türk milletine, Türk ulusu
na ve Sağlık Bakanlığının güzide mensuplarına hayır
lı, uğurlu olmasını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Bakan buyurunuz. Süreniz 15 dakikadır 

efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Kendi adıma ve Bakanlığım mensupları adına size 
saygılarımı sunuyorum. 

Bütçemiz üzerinde grupları adına ve şahıslar adına 
yapılmış olan konuşmalarda, Bakanlığımız çalışmala
rında övgü ile, yergi ile, ve uyarı ile bahsedilmiş, de
ğinilmiştir. Bu konuşmalar için Bakanlığım mensupla
rı adına ve kendi adıma teşekkürlerimi, şükranlarımı 
sunuyorum. Bu konuşmalardan çalışmalarımız için ile
riye doğru hizmetlerimizi geliştirmede mutlaka yarar
lanacağız ve bir kısım çalışmalarımızı övgü ile değer
lendirmiş olan şahıs ve grup sözcülerinin güvenlerine 
lâyık olmaya çalışacağız. 

Konuşmamı, zamanın çok kısa oluşunu da dikkate 
alarak, Bakanlığımız çalışmalarını bölüm bölüm sun
mak yerine, yapılan konuşmalarda değinilen hususlarla 
ilgili olarak ve bunlarla inhisar ettirmek suretiyle yürüt
meye çalışacağım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi gerçek
ten, genel bütçe içerisindeki oran itibariyle pek yüksek 
değildir. Elbetteki bu hizmetin yeterince görülebil-
mesinde bir engelleyici husus olarak görülebilir. An
cak, bundan önceki yılların bütçeleri de daima % 4 ci
varında olmuştur. Bu yılki bütçeyi % 3,57 olarak de
ğerlendirmemek lâzımdır. Çünkü, birtakım harcamalar 
Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almıştır, Bakanlığımız
la ilgili bir kısım harcamalar. Bunlar da Bakanlığımız 
bütçesine ilâve edildiği zaman Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 1975 yılı Bütçesi % 4,11 olmaktadır. 

Aslında bütün Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşül
düğü zaman bütün gruplar bu mesele üzerinde yıllar
dan beri hassasiyet gösterirler. Sağlık hizmetlerine da
ha yüksek oranlarda para ayırmak, elbette ki gerekli
dir ama, ülkemizin bütçe imkânları içerisinde meseleyi 
değerlendirmek lâzımdır ve gelmiş geçmiş bütün hü-
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kümetler de, sağlık hizmetlerine daha çok pay ayırmak 
istemiş olmalarına rağmen, bütçe imkânları içerisinde 
ancak bu kadarını ayırabilmişlerdir. Sosyal ve ekono
mik kalkınmasını yeterince yapamamış olan ülkelerde, 
sağlık hizmetlerine ayrılan payları, sosyal ve ekonomik 
gelişmişliğe ulaşmış ülkelerin paylarıyle, oranlarıyle 
karşılaştırmak yanlıştır.' Sağlık hizmetleriyle beraber, 
sağlık hizmetlerine dolaylı olarak etkisi olan hizmetle
rin de görülmesi söz konusudur. Ülkemiz için, örne
ğin altyapı hizmetleri gibi. 

Kaldı ki bir hususu, zaman çok kısa olmasına rağ
men burada belirtme ihtiyacını duyuyorum. Ülkemizde 
sağlık hizmetleri yalnız Sağlık Bakanlığı eliyle yürütül-
memektedir. Sosyal Sigortalar kendi mensupları için 
ayrı bir harcama yapmaktadırlar, üniversitelerimizin 
bütçesinde sağlık hizmetlerini yürütmek için ayrı bir 
harcama payları bulunmaktadır. Bunları yan yana getir
diğiniz zaman, örneğin 1975 bütçesi içerisinde, sağlık 
hizmetlerine yönelik pay, % 6'ya yaklaşmış olur. Bü
tün bunlara rağmen, Sağlık Bakanlığı daima az pay ala
rak, Devlet kamu bütçesinden az pay alarak hizmetini 
yürütmeye çalışmıştır, ama değerli konuşmacıların da 
belirttiği gibi, görevini bilen, bilgili, iyi yetişmiş sağlık 
personelinin, zaman zaman üstün gayreti ile birçok hiz
metlerin övgüye lâyık bir düzeyde yürütülebilmesi sağ
lanmıştır. Örneğin koruyucu hizmetlerde. 

Sağlık hizmetlerinin daha iyi gelişmesini sağlamak 
bakımından, karşılaştığımız güçlüklerin başında elbet-
teki, personel sorunu gelmektedir. Sağlık personeli ay
rıca eksiktir. Özellikle yurt düzeyinde dağılışları fevka
lade dengesizdir. İstanbul, Ankara, tzmir örneğini, di
ğer bölgelerle kıyaslama için aldığımız zaman, bu kı
yaslamalardan meydana çıkacak büyük oran farklılık
larını, yalnız hekimlerin bu bölgede lüzumsuz ve ihti
yaç , dışı .yoğunlaşmış olmasına bağlamak da yanlış
tır. Örneğin İstanbul, Ankara, tzmir gibi illerimizde, 
sağlık hizmetlerinin yanında, eğitim hizmetleri de, sağ
lık eğitimi hizmetleri de yürütülmektedir. Üniversitele
rimiz vardır, üniversitelerimizin eğitimle ilgili kadro
ları vardır, daha doğrusu üniversitelerimiz bu illeri
mizde yoğunlaşmıştır. Diğer illerden, bu büyük illeri
mize hasta akımının zorunlu hale getirildiği, hastane 
hizmetleri vardır ama, bütün bunlara rağmen, bu kad
rolu hizmetlerin dışında, serbest çalışan hekimlerin, bu 
üç büyük ilimizde yoğunlaşmış olması, üç büyük ildeki 
hekim oranı ile, diğer illerimiz arasındaki hekim oranı 
arasındaki farkı, büyütmektedir. Uzman ve pratisyen 
hekim oranı dengeli değildir. Yeterli ve adil bir ücret 
sistemi uygulanamamaktadır, yoksulluk bölgesini cazip 

23 . 2 . 1975 O : 1 

kılmak üzere alınmış olan tedbirler, yeterli değildir. Bü
tün bunlar, ülkömizin ihtiyacı olduğu kadar hekime sa
hip olmasının yanında, hatta benim eskiden beri inan
dığım bir kanaata göre, hekim sayısının azlığından zi
yade, hekim dağılımındaki dengesizlik nedeniyle, ülke
mizde sağlık hizmetleri yeterince yürütülememekte-
dir. Hekim sayısı, ülkemizin sağlık hizmetlerini yürüt
mek bakımından ihtiyacımızın altındadır ama, mevcu
du iyi dağıtabildiğimiz takdirde, kamu görevi almamış, 
almaktan kaçınmış bir kısım hekimlerimizi, kamu gö
revi almaya sevkedecek sosyal ve ekonomik tedbirleri, 
hizmeti onlara cazip kılacak tedbirleri, yoksulluk böl
gesinde cazip kılacak tedbirleri yeterince alabildiğimiz 
takdirde sağlık hizmetlerini bu personelle de bugünkün
den daha üst düzeyde yürütme olanağımızın bulundu
ğuna inanmaktayım ben. 

224 sayılı Kanun «Sözleşmeli personel» sistemini 
getirmişti. Muhterem üyeler, Türkiye'de hekimi yal
nız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçelerinde 
hekim dağılımını dengeli hale getirmek için tedbirler 
almak lâzımdır deyip bırakmadığımız ve onun gerek
lerini, imkânlar karşımıza çıktığı zaman, ona sahip çı
kıp kovaladığımız takdirde, öyle zannediyorum ve ina
nıyorum ki, ülkemizde hekim dağılımını daha dengeli 
hale getirmek mümkündür, örneğin sözleşmeli perso
nel sistemini getirmek suretiyle. 

224 sayılı Kanun, «Sözleşmeli personel» sistemini 
getiriyordu, o zamanki oranlara baktığımızda ben o 
zaman da uygulayıcı olarak sosyalleştirme bölgelerini 
görüyordum. O zaman sözleşme ile personel gönderi-
yorduk, hizmetin ağırlığının karşılığında gereğini vere
biliyorduk, kadrolarımız da bugünkünden daha fazla 
dolu idi. Şimdi, 657 sayılı Kanun «Sözleşmeli personel» 
düzenini kaldırdı. Bu düzeni yeniden getirmediğimiz 
takdirde ve sözleşmeli personel kullanımına imkân ver
mediğimiz takdirde çok iyi dilekler halinden öteye dü
şüncelerimizin geçmesi mümkün değildir. Bunu, önü
müzdeki günlerde personelle ilgili kararnamenin görü
şülmesi söz konusu olduğu için zamanın darlığına rağ
men üzerinde durarak arz etmek istedim. 

Üniversitelerimizin daha çok personel yetiştirmesi 
bizim de dileğimizdir. Daha çok personel yetiştirmek 
bakımından üniversitelerimizin yapması gereken hiz
metlerle ilgili olan beyanları aynen benimsiyorum, 
ama tabiî bunu Millî Eğitim Bakanlığına intikal ettir
mek üzere benimsiyorum. Özerk üniversitelerimizin 
daha fazla tıp personeli yetiştirmesi için biz Bakanlık 
olarak nerede üniversite bir tıp fakütlesi kurmak isti
yorsa (İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında) Anadolu'da-
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ki sağlık kuruluşlarını yepyeni binalar halinde üniver
sitelerimize bir protokol ile devretmekteyiz, yeterki tıp 
fakültelerimiz daha çok hekim yetiştirsin ve bu görevi 
yaparken sağlık hizmetlerini beraber yürüterek bizim 
hizmetlerimize katkıda bulunabilsin, 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir millî sağlık 
politikası vardır, Türkiye'de bir millî sağlık politikası 
yoktur görüşü şuradan doğmaktadır; Türkiye'de bu
gün sosyalleştirme uygulanmaktadır. (Üç eğitim mer
kezi 25 il) Sosyalleştirme bölgelerinin dışında başka bir 
sistem uygulanmaktadır ki, eskiden beri devam edege-
len bir sistemdir bu. Bu sistemin bünyesinde full - time 
vardır, tam gün çalışmanın dışında olanı vardır, yan 
ödemeli kısmı vardır, yan ödemesi olmayan kısmı var
dır. Bütün bu tabloya baktığımız zaman biz, Türkiye' 
de bir millî sağlık politikası var mıdır, yok mudur te
reddüdü içine gireriz. Ama, Türkiye'de bir millî sağlık 
politikası vardır. Bu, 224 sayılı Kanunun getirdiği sağ
lık hizmetlerini sosyalleştirme programıdır. Bu uygu
lama devam etmektedir. Bu uygulama ülke sathında 67 
ili kapsadığı zaman, o takdirde bütün ülkede tek bir 
uygulama olacak demektir. Bugünkü duruma bakarak 
«Bir millî sağlık politikası yoktur» dememek lâzımdır. 
Millî Sağlık politikamızı ülke sathında 67 ilimizi kap
sayacak hale bir an evvel getirmenin tedbirlerini ara
yalım demek lâzımdır. 

Sosyalleştirme uygulaması olduğu zaman, sosyalleş
tirmede görev alan hekimin özel muayenehanesi olma
yacaktır, kamu görevi yapacaktır günün her saatinde. 
Hastanede çalışsın, koruyucu hizmetlerde çalışsın. Ta
biî, sözleşme ile çalışacaktır, ona göre de karşılığını ala
caktır. İşte o zaman birçok grup sözcüsü arkadaşları
mın söylediği her yerde Senatoda ve buruda her ko
nuşmada belirtilen sakıncalar kendiliğinden ortadan 
kalkmış olacaktır. Hastane-muayenehane ilişkileri söz 
konusu olmayacaktır. Ama bugün sosyalleştirme bünye
sindeki hastanelerde çalışan uzmanlar muayenehane aç
maktadırlar, çünkü sözleşmeli personel kullanılması 
kalktığı için eskiden yapılan sözleşmelere bu kayıt kona
biliyordu. Şimdi, sözleşme kalktığı için, 657 sayılı Ka
nunun ülkenin her yerindeki şartları orada da işlediği 
için olmaktadır. Ama, sosyalleştirme uygulaması, mil
lî politika olarak ülke ölçüsünde uygulandığı zaman ve 
koşullarının gerektirdiği şekilde uygulandığı zaman, el
bette bunlar olmayacak ve o zaman bütün burada be
lirtilen şikâyetlerin çoğu da ortadan kalkmış olacaktır. 

Yurt kalkınması hizmeti mutlaka gerçekleşmelidir. 
Yurt kalkınması hizmeti yalnız sağlık personeli için de
ğil, ülkenin mühendise de ihtiyacı vardır. Ülkenin diğer 

teknik personele de ihtiyacı vardır. Yurt kalkınması hiz
metini konuşurken, yalnız Sağlık Bakanlığı bütçelerin
de ve yalnız hekimler için yur kalkınması hizmeti ile ye-
tinilmemelidir. Üçüncü Beş Yıllık Plan, ülkenin ihtiya
cı olan dallarda, yüksek öğrenim görmüş teknik perso
nel için, üniversite mezunları için yur kalkınması hiz
metini öngörmüştür. Bunu el birliği ile mutlaka ger
çekleştirmek lâzımdır. Bu gerçekleştirildiği zaman, sağ
lık hizmetlerinin yürütülmesindeki aksamaların birço
ğu da giderilmiş olacaktır. Sözleşmeli hekim çalıştırıla
bilmelidir. Özendirici tedbirler mutlaka çoğaltılmalı
dır. 

Hekimin hastaneler ve muayenehaneleriyle irtibatı 
bakımından iki büyük grupumuzun da uyarıcı ve yerici 
konuşmaları oldu. Bir hususu belirtmek ihtiyacını du
yuyorum; bir kere, kamu görevi yapan Türk hekimi
nin, devlet yataklarını özel çıkarları için kullanmasını 
hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. (A. P., C. G. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bunu, üç bin lira alan 
hekim ayda bin lira ev kirası veriyor gibi, bir gerekçe-
çeyle dahi müsamaha ile karşılanması mümkün değil
dir. Elbette, ayda bin lira ev kirası veren daha fazla 
almalıdır. Ama, muayenehane açmak hakkına sahip 
olan hekim, muayenehanesinde ahlâk kurallarına, ettiği 
yemine sadık kalarak çalıştığı zaman, bilgiyle çalıştığı 
zaman, görevini bilerek çalıştığı zaman kazanma imkâ
nı vardır. Bu itibarla ben, bütün Türk hekimlerinin ve 
özellikle, çoğunlukla Türk hekimlerinin Devlet hasta
nelerini muayenehaneleri için çıkar aracı olarak kul
landıklarını kabul edemiyorum. Var elbette böylesi. 
Ama, onların yasa dışı bir tutum içinde, oldukları da 
bilinmelidir. Bunun, kamu oyu hekimine muayenehane 
açtırmak veya ona az ücret vermekle izah edilmesi 
mümkün değildir. Bunun suç olduğu bilinmelidir. Ve 
tabiî, suç olan her hareketin karşısında da yasal uygu
lamaların gerektiği lütfen kabul edilmelidir. Tam gün 
ücretleri hastadan alınmamaktadır. Hazineden veril
mektedir, 657 sayılı Kanun çıktığı günden bu yana. 

Sağlık sigortası uygulaması; zamanım çok az üze
rinde duramıyorum. Kanun da hazır. Meclise gelmiş
tir. 1972'de Karma Komisyondan geçmiş Genel Ku
rula inmiştir. Ama, kadük olmuştur, beklemektedir. 
hazır olarak beklemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz dolmuştur 
efendim. Sorular da var. Bazı kısımları da o zaman 
cevaplandırırsınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, be-
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nim saatime göre bir dakikam var. İzin verirseniz onu 
kullanayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Verem Savaşı için 
yapılan, bulaşıcı hastalıklar için yapılan övücü konuş
malar, Bakanlığımda bütün çalışmalarını buna hasret
miş, sağlığını buna hasretmiş yöneticiler için, çalış
malarını teşvik edicidir. Değerli arkadaşlarıma, şük-, 
ranlarımı sunuyorum. Gerçekten, koruyucu hizmetler 
üstün feragatla yürütülmüştür, Türkiye'de. Üstün fe
ragatle ve görev anlayışıyle başarıya ulaştırılmıştır ve 
bu koruyucu hizmetleri yürüten her yönetici Yüce 
Meclisin övgüsüne lâyıktır. Bu övgüyü gördüğü za
man, onun çalışma şevki artacaktır. Bundan dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. 

îlâç konusunda çok kısa, bir dakika içerisinde arz 
etmek durumunda olduğum için; eczacılarımızın so
runlarına değinmek istiyorum. 

Eczacıların sorunları vardır. Bugün eski eczacı kal
mamıştır, daha doğrusu eczacılar için eski şartlar yok
tur. Her yeni açılan eczane, daha evvelki eczanenin kâ
rına ortak olmaktadır. Yalnız bir yılda 540 eczane açıl
mıştır. Son aylarda her gün 3 - 4 yeni eczane açılı
yor ve bunlar büyük merkezlerde toplanıyorlar. 

Bakanlığımda, ilgili bakanlıklar ve ilgili üniversi
telerin temsilcilerinden kurulu bir komisyon çalışmak
tadır, çalışmalarını süratle yürütmektedir. Çalışma
larını süratle sonuçlandırması için Bakanlık olarak ve 
ben, eksiksiz olmaya gayret sarf etmekteyiz. Amacı
mız, bu çalışmaların sonucunu, haklılık ve gerçek ölçü
sünde uygulamaktır. Böylece eczacılarımızın, karnu 
görevi yaptığına inandığım yüksek öğrenim görmüş, 
sorunlarının giderek daha da çok artacağına inandı
ğım eczacılarımızın sorunlarına, ilmî bir komisyonun 
ulaşacağı sonuçları dikkate alarak çözüm getirmek 
kararındayım. Bugün, Türk eczacısı görevinin başın
dadır. Uyarı direnişleri olmuştur; ama Bakanlığın iyi 
niyetine ve kendi sorunlarına çözüm aradığına güven
mişlerdir, direnişlerini ertelemişlerdir. Bugün eczane
lerimiz, yeni fiyatlı ilâçları ülkenin her yerinde alıp 
satmaktadırlar. Bakanlığın bu alanda yaptığı çalışma
ların sonucunu beklemektedirler, güvenle beklemek
tedirler, biz de Bakanlık olarak bu çalışmaların bir an 
önce sonuçlandırılması için eksiksiz olmaya gayret 
sarf etmekteyiz. 

Yüce Meclise, şahsım adına, en uç teşkilâtından 
merkez teşkilâtında görev alan Bakanlık mensubu ar
kadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum. 

Bütçe oranı, genel bütçe içerisinde daha yüksek 
olmasa da, bilgili, tecrübeli personeliyle, inançlı per
soneliyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Yüce 
Meclisin güvenine ve izhar ettiği övgüye lâyık olmak 
için bundan böyle de üstün bir çaba harcayacaktır 
ve uyarılarınızdan yararlanarak bunu yapacaktır. 

Size saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakikanızı rica edeceğim efendim. Sorular var, 

bunlara yazılı da cevap verebilirsiniz vaktimizin dar
lığı sebebiyle. Teker teker okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tokat 
Ali Şevki Erek 

1. — Tokat Reşadiye kasabası, Hasanşeyh kasa
bası sağlık ocağı; keza Tokat Turhal kazası Bahçeba-
şı köyü sağlık ocağının ne zaman inşasına başlanacak 
ve ne zaman hizmete girecektir? 

BAŞKAN — Teker teker mi, hepsini birden mi 
cevaplandırırsınız sayın Bakan? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMlR (Devamla) — Eğer, izin verirseniz te
ker teker bir-iki cümle ile arz edeyim?' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) Tokat ili 1975 programın
dadır. 1975 programında bulunan Tokat ilinin köy 
sağlık ocakları 1975 yılında yapılacaktır. 1976 yılında 
ilçe merkezlerinin sağlık ocakları yapılacaktır. Tabiî 
yalnız Tokat'ın değil, Tokat'la beraber Konya, Bile
cik, Afyon, dört il programa alınmıştır. Böylece 1976' 
da da merkezler yapıldıktan sonra ancak hizmete ge
çiş 1977'de olabilecektir; yatırımlar bittiği zaman. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

1. — Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerin
de 838 mütehassıs doktor, sağlık merkezlerinde 25 
doktor, anaçocuk sağlık merkez ve şubelerinde 188 
doktor, ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlük-
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leri, Hükümet Tabibi, Yetiştirme Yurdu, Sağlık' Mer- I 
kezi, Verem Savaş Dispanserliği, Trahom Savaşı Baş
kanlık ve Dispanserlikleri, Sınır ve Sahiller ' Sağlık 
Genel Müdürlüğü Tabiplikleri, Belediye Tabiplikle
rinde olmak üzere 1Ö51 mütehassıs, 394 pratisyen 
doktora ki, toplam olarak 1445 doktora ihtiyaç oldu
ğu, basında yer almaktadır. Bu duruma göre : 

a) Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı ihtisas dalında bu ka
dar doktoru ne zaman sağlama olanağı bulacaktır? 
Bu, planlanmış mıdır? 

b) Özel hastanelerde çalışan çok sayıda doktor 
olduğuna göre, buraları yasal tedbirlerle kapatıp hem I 
doktor ihtiyacını karşılamayı, hem de fakir vatandaşı 
özel kliniklerde söydurmamayı düşünüyor musunuz? 

2 — Hâkimler maaşlarının % 50 karşılığında Yar
gı Ödeneği alıyorlar. Doktorlarımız da insan sağlı-
ğıyle ilgili kutsal bir görev yaptığına göre Yüce Mec
lise sunulmak üzere tatmin edici bir ödenek için ka
nun tasarısı hazırlığınız var mıdır? 

3 — 1969 yılından beri Kayseri ilinin sosyalizas
yon bölgesine alınması düşünüldüğü halde, gerçek
leşmemiştir. Bakanlık olarak bu konudaki düşünce
leriniz nelerdir?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan bu sorulara yazı
lı da cevap verebilirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı da cevap verebili
rim Sayın Başkanım, yalnız bir hususu burada mut
laka söylemeni lâzım, onun için müsamahanızı rica 
edeceğim. 

«Kadroları, bu kadar kadroyu dolduracak perso
nel ne zaman yetiştirilebilir» bu bir plana alınmış mı
dır?» diye buyuruyor, sayın milletvekili. Buna, asis
tan talip olacak, imtihana girecek, kazanacak uzman 
olacak. Bu, bu ülkenin ihtiyacı istikametinde uzman
lık imtihanları açılmak suretiyle asistan alınarak kar
şılanan bir husustur. Zannediyorum ki, konuşmam- I 
da buna bir nebze dokunmaya çalıştım. Aslında mese
le sayının yetersizliğinden ziyade, bu, mevcut olanla
rın bağlanması meselesidir. Bu, kadrolara dağılımın, 
özendirici tedbirlerin alınması meselesidir. 

Özel hastanelerin kapatılması meselesini, mutlaka 
belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Şundan dolayı du
yuyorum; Meclis olarak sağlık sigortasını benimsiyo
ruz. Meclis olarak, gruplar olarak sağlık sigortası
nı istiyoruz, sağlık sigortasını savunuyoruz, farksız 
olarak bütün gruplar olarak savunuyoruz. Sağlık Sigor
tası, hastaya hekimini seçme hakkını tanıyan bir sis
temi getirmiştir. Bütün grupların mecliste bulunan j 
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bütün grupların, özellikle iki büyük grupun, Hükürflet-
te ve Sağlık Bakanlığında bulundukları zaman sevket-
tikleri şekillerinde de vardır bu. Demek ki, hasta he
kimini ve hastanesini seçebilecek, özel hastanesi de 
olacak, özel muayenehanesi de olacak, Devlet Hasta
nesi de olacak, kamu hastanesi de olacak. Bir stan
dart ödeme miktarı olacak. Hasta isterse özel hastane
ye gidecek, özel hastanenin ücreti daha yüksekse, onun 
farkını kendisi ödeyerek orada tedavi olacak veya 
muayene olacak. İsterse o standart ücretle bakan dev
let hastanesine gidecek, sistem budur. Bu sistemi bü
tün gruplar benimsediğine göre, artık özel hastanele
ri kaldırmak için bir düşünceye sahip olmanın yapı
lış olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki, bütün planları
mızda teşvik tedbirleri öngörülmüştür. Kaldı ki, özel 
hastaneler, muayene ücreti dahil yataklı tedavi ücret
lerinin fiyatlarını, miktarlarını Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından tasdik ettirmek mecburiyetinde
dirler. 

Bu itibarla meseleyi başka türlü değerlendirmek 
yanlış olur kanaatindeyim. 

Yan ödeme için kanun teklifinden ziyade, demin 
arz ettiğim gibi, yan ödeme değil, bizim sağlık hiz
metlerini yürütmede, bizim sorunumuzu sözleşmeli 
personel çözecektir. 

Kayseri, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planı kap
samı içerisinde değildir. Üçüncü Beş Yıllık Plan illeri 
belirtmiştir. Yanılmıyorsam Üçüncü Beş Yıllık Planın 
belirttiği iller arasında Kayseri yoktur. Demek ki, 
1977 ye kadar değerlendirilmesi söz konusu olamaz, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan yürürlükte olduğuna göre. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Diğer soruyu okutuyorum efendim. 

«Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından yazı
lı veya sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyle is
tirham ederim. 

Kars Milletvekili 
Yasin Bözkurt 

1 — Kars ili dahilinde hangi sağlık kuruluşunda 
ne miktar hekim noksanı vardır? Bunun telâfisi için 
Bakanlıkça düşünülen tedbir var mıdır? 

2 — Bakanlığın bir yüksek yetkilisi* tarafından, 
Kars Hastaneleri ve Doğumevi için teapit olunan ih
tiyaçlar ne zaman karşılanacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, eğer izin 
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verirsiniz buna yazılı cevap vermek ihtiyacım duy
maktayım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sorulara yazılı 
olarak cevap verilecektir efendim. 

Diğer soruyu okutuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sağlık Bakanından sorul

masını saygıyle istirham ederim. 
Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

1 — 1974 yılında kaç adet sağlık ocağı yapılmıştır? 
1975 yılında kaç adet inşası planlanmıştır. 

2. — Sağlık evleri yapımı hususu, planlaması ne 
safhadadır? Tahakkuku için ne düşünülmektedir?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 1974 
yılında yapılan sağlık ocağı, 1974'e inhisar etmemekte
dir. 1973 de 11 ile alınmıştır. 2 yılda yapılmak üzere 
alınmıştır. Demek ki, 1973 ve 1974 de bitirilmek üze
re sosyalleştirilmeye alınmıştır. 443 sağlık ocağı inşa
sına başlanmıştır. Bunlar 1974 te ve tamamı bitme
miştir, 1975 te de bir kısmının inşası devam etmekte
dir. 1975 yılı içinde 166 tane sağlık ocağı programa 
alınmışttr. 4 ilde; Konya, Bilecik, Afyon, Tokat ve 2 
sağlık ocağı da Edirne'de, arz ederim. 

1975 yılı programına yatırım programı olarak sağ
lık evleri alınmamıştır. Vaktim çok az olduğu için, 
bunlar hakkında bilgi sunamadım, özür dilerim. As
lında konuşmamın içinde de olması gerekirdi. Çünkü, 
sağlık evlerini ihale ediyoruz. Sağlık evleri köylerde 
yapılıyor, 2 bin, 3 bin nüfusa hitap ediyor. Sosyalleş
tirme sisteminin en uc üniteleri bunlar. Burada bir ebe 
bulunuyor bu ebe, koruyucu hizmetler görüyor böl
gesinde. Şimdi, 3 bin nüfusa hitap eden bir köy böl
gesinde, bir sağlık evi yapıyorsunuz. Bunu, devlete 
yaptırdığınız zaman, Bayındırlık Bakanlığı eli ile yap
tırdığınız zaman, bunun maliyeti çok yüksek oluyor. 

Oysa, köylü zaten arsasını kendi veriyor. Köylü 
kendi bölgesinde, kendi köyünün içerisinde böyle bir 
sağlık evinin yapılması söz konusu olduğu zaman 
ona kendiliğinden katkıda bulunabiliyor. Bu neden
le, biz 1975 yılı programı için, köy evlerini ihale su
retiyle yaptırmak yerine, Dernekler Kanununun kamu 
yarar «m olmayan derneklere yardım yapılmasını önle
mesi karşısında, merkezde bir hastane ve sağlık evleri 
yaptırma vakfı tayzmda bir dernek kurmak suretiyle 
ve bunun Türkrye ölçüsünde ve sağlık evleri yapılacak 
bölgelerde şubelerini meydana getirerek, bunları pa
ra fle demekleri öesteküyerek yaptırmak yolunu tercih 
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etmekteyiz. Bit tarzda uygulamalarımız olduğu zaman, 
gördük ki biz, dörtte bir ücretle, harcama ile bir 
sağlık evi yapılmaktadır. Bir sağlık evi ihale edildiği 
zaman kum getirmek, çakıl getirmek, çimento getir
mek müteahhide verildiği zaman, örneğin dağlık böl
gelerde çok yüksek maliyetlerle elde edilmektedir. Bü 
yolla sağlık evi yapıldığı zaman, bir sağlık evi için har
canan para ile 3 hattâ 4 sağlık evi yapılabilmektedir. 

Bu nedenle, 1975 yılında sağlık evferi için düşünü
len budur. Bu düşünce ile de para ayrılmıştır ve pa
ra da bu kuruluşlara yardım fonu altında toplanmış
tır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerin sayın Sağlik Bakanından sorul

masını saygı ile arz ederim. 
Yozgat Milletvekili 

Mustafa Asri Ünsür 

1. — Şefaatli Belediyesi, Sağlık Bakanlığının emri
ne modern bir bina veriyor. Bu binaya, Bakanlığın 
doktor kadrosu verip vermiyeceğinin açıklanmasını? 

2. — Yozgat ili köylerinde 1972 de planlanmış olan 
sağlık ocakları ihalesi, 1974 yılında yapılmıştır. An
cak, Ecevit Hükümetinin demir, çimento vesaire inşaat 
malzemelerine yaptığı zam dolayısiyle, binaların bü
yük bir kısmı ihale olunmuşsa da talip çıkmamıştır. 
1975 yılında yeni keşiflerle bu sağlık ocakları ihale
ye çıkarılacak mıdır? 

3. — Yozgat Devlet Hastanesinde kaç adet müte
hassıs hekim kadrosu münhaidir. Buralara hekim ve
rilmesi düşünülmekte midir? 

4. — Hastanelerde ihtisas yapan asistan hekimlere 
verilen ücretler hayat şartlarının çok gerisindedir. 
Doktorlar için özel bir ödenek kanunu getirilmesi dü
şünülmekte midir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, sualin 
1 nci kısmın^ izin verirseniz Şefaatli ile ilgili kısmı 
yazılı olarak sunayım. 

Yozgat sağlik ocakları dahil bir kısım sağlık ocak
larımız, talip çıkmadığı için ihale ^edilememiştir. 1974 
rayiçleri, arkadaşlarım biliyorlardır. 1975 rayiçlerin
den oldukça farkhdır. 1975 rayiçleri içerisinde Yoz
gat ili dahil, 11 ilimizde birçok sağlık ocağımız bu 
şekildeihale edilememiştir. 1975 yılında-hepsi tâbiatıy-
le yeniden ihaleye çıkarılacaktır. 

25— 
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Yozgat Devlet Hastanesinde kaç uzman kadrosu
nun boş olduğu hususundaki soruyu izin verirseniz 1 
nci soru ile beraber yazılı cevaplandırmak durumun
dayım. Kadroları görmem gerekir. 

Asistanların ücretlerinin düşük olduğu şüphesiz
dir. Bütün konuşmalarımızda zaten sağlık personeli ile 
ilgili ücret meselesini arza çalışmış bulunmaktayım; 
ama tedbir olarak ancak bugünkü yasal imkânlardan 
yararlanabileceğimizi de arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka bir soruyu okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 
Doktorlarla hastalar arasındaki hekim seçme ola

nağı ve asistanların durumunun açıklığa kavuşturul
ması hakkındaki kişisel görüşümü bir önerge ile Sa
yın Bakana arz edeceğim. 

Ancak, aşağıdaki 3 sorunun cevaplandırılmasını 
rica edeceğim. 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

. 1. — Hangi şartlar altında Devlet hastanesinde 
hasta, doktorunu seçme hakkını haizdir? 

2. — Özel hasta tedavilerinde asistan ve yardım
cı personeline ne gibi hak tanındığı? 

3. — Tam anlamıyle vuzuha kavuşmamış bu uy
gulamayı daha pratik hale getirmek için ne gibi ted
birler düşünüyorsunuz.? 

Saygılarımla.» , 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşımızın yazılı notlarını ben okudum. Lütfetti
ler bana gönderdiler, konuşmaları takip ederken oku
dum. 

Soruları cevaplandırıyorum: Hangi şartlar altında 
hasta, bizim hastanelerimizde hekimini seçebiliyor?. 
Full-time çalışan hastanelerde full-time şartları içeri
sinde muayene olmak şartıyle hastanın hekimini seç
mesi imkânı vardır. 

Aslında dolaylı olarak hasta hekimini seçebilmek
tedir. Hele Anadolu'da bir ihtisas dalında bir uzman 
varsa, zaten seçme diye bir şey söz konusu olmamak
tadır ve gerçek de çoğunlukla bu durumdadır, is
tanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizdeki bütün has
talarımızın, kamu görevi yapan Devlet hastanelerinde 
hekimini seçme olanağı pek yoktur. Bunun olmasıni 
istemek tabiîdir. Bu, belki ancak Genel Sağlık Sigor
tası Kanunu çıktığı zaman söz konusu olabilecektir; 
ama bugünkü koşullarda kamu görevi yapan Dev-
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let hastanelerinde "bütün hastalara bunun uygulan
masının meydana getireceği sakıncaları da daha uzun 
şartlar içerisinde değerli arkadaşıma arz etmeye hazır 
olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Yardımcı personel ve hekime yardım eden perso
nel de bugünkü full-time uygulama içerisinde full-ti
me ücretlerinden yararlanmaktadırlar. Bunlar için 
Bakanlık muayyen fasılalarla çalışma yapar, bunların 
oranlarını tespit eder: Alınan paranın % 60'ı hekime 
kalır, onun da şu kadarı şuna kalır, bu kadarı buna 
kalır diye.. Bu, bir oran içerisinde, özel muayeneyi ya
pan hekimle, onun yardımını yapan o bölümde gö
revli bulunanlar arasında bölünür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Diğer soruyu okutuyorum. 
«,Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün soruları : 
1. — Bolu, Düzce Konuralp bucağında yıllarca 

önce bir verem hastanesinin yapımına başlanmıştır. 
Bu hastanenin plan ve programlara göre çoktan açıl
ması gerekirdi. Hâlâ açılmadığı görülmektedir. Halk 
arasında, gecikmeye sebep, müteahhidin ihmali gös
teriliyor ve bu müteahhidin de bazı politikacılar ta
rafından korunduğu dedikodusu yaygındır. 

Bu hastane ne zaman açılacaktır; halk arasında 
dolaşan bu söylentiler ne dereceye kadar doğrudur? 

2. — Düzce ilçesinde bir trafik hastanesinin açıl
ması öngörülmüştür. Bu hastane ne zaman yapıla
cak ve ne zaman çalışmaya başlayacaktır? 

3. — Bolu Seben ilçesinde «Pavlu Kaplıcası» adı 
altında, suları Türkiye çapında en çok radyoaktivite
yi haiz, özellikle romatizmal ağrıları yüzde yüz te
davi edebilen bir kaplıca vardır. Bu kaplıca şahıslar 
elindedir ve çok bol suları olduğu halde ilkel bir iş
letme durumunda işletilir. 

Bu derece şifalı suları bulunan bu kaplıca hak
kında Bakanlık bir etüt yaptırmayı öngörür mü? 

Yurt düzeyinde bu gibi iyi işletilmeyen şifalı sı
cak sular için Bakanlığın genel görüşü nedir; bunlar 
hakkında genel bir girişimi var mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) —• Sayın Başkan, Konur--
alp'te bir verem hastanesi vardır. 110 yataklı eski bir 
verem hastanesi vardı, onun yanında yeni bir hasta
ne inşasına başlandı. Müteahhidin ihmali olduğu doğ
rudur ve esasen müteahhit görevini zamanında ta
mamlamadığı için, ihaleyi yürüten Bayındırlık Bakan-
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lığı ondan almış ve ihaleyi bir başka müteahhide ver
miştir. Bu önümüzdeki günlerde bitirileceğini tahmin 
ediyorum. Tahmin ediyorumdan öteye, aslında söy
lemem gerekir; fakat benim gördüğüm kadarı ile bina 
bitecek hale gelmiştir. Ufak tefek bazı eksiklikleri 
vardır; fakat sanıyorum bir aydan önce bitmesi de 
pek mümkün değildir. 

Müteahhidin korunduğu yolundaki dedikoduları 
araştırırım; ama müteahhidin korunması söz konu
su olur zannetmiyorum. Çünkü, eğer korunmuşsa, bu 
koruma hiç değilse bundan önceki 7 - 8 aylık bir 
döneme ait olması gerekir, ben de onun yapıldığını 
zannetmiyorum, vermem bu ihtimali. Müteahhidin 
korunduğu ihtimalini kabul etmem, çünkü Devlet 
müteahhidi korumaz; ama «Devlet müteahhidi ko
ruyor» diyorsanız, o zaman benim hiç değilse 1974 
yılında korunmadığını söylemem gerekir. Söylüyorum; 
korunmamış olması gerekir. 

Seben kaplıcaları şahıslar elindedir, inceletmek üze
re bir ekspertiz yaptırırız, inceletiriz. Ancak, genel ola
rak arz etmem gerekirse, Türkiye'de şifalı çok yeral
tı suyu vardır. Kamu olarak bu suları almak ve iş
letmek için bir plan tabiî yoktur Türkiye'de. Örne
ğin, Yalova kaplıcaları gibi tesisler kamu elindedir, 
kamu elinde işletilmektedir; ama onun dışında, ge
nellikle özel kesim elinde de kaplıcalar vardır, fakat 
bunların yanında Sağlık Bakanlığı olarak kamu tesis
leri kurmak ve bunları halk sağlığında daha iyi hale 
getirmek için elbetteki çalışmalar vardır; gerek Batı
da, gerek Orta Anadoluda bunun örnekleri vardır, 
bunun Bolu'da da bir örneği vardır. Nitekim Bolu 
kaplıcalarında, kaplıca suyuna dayalı bir romatizma 
hastanesi bir seneden beri hali faaliyettedir. Arz ede
rim. 

ABDİ ÖZKÖK'(Bolu) — İkinci soru var Başkan. 

BAŞKAN — Trafik hastanesi vardı efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Trafik hastanesi, Bayın
dırlık Bakanlığına ihale için verilmiştir. İçinde bulun
duğumuz Şubat ayı içerisinde ihalesinin yapılmış ol
ması gerekir; tabiî ihaleye o fiyatlarla talip çıktığı 
takdirde. Talip çıkmadığı takdirde, elbetteki 1975 fi
yatları ile yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Aslında Şu
batta ihalesinin yapılmış olması gerekir. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 
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Başka soru efendim. 
«Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in soruları : 
1. — Heyet muayenelerinin hastanelerde doktor

ları meşgul ettiği, izdihama sebep olduğu, hastala
rın ve doktorların şikâyetçi olduğu cihetle, ayrıca he
yet muayeneleri için hastane dışında poliklinik açıl
ması düşünülüyor mu? 

2. — O yıl içindeki hayat şartlarına göre ayar
lanmış full - time ödeneğinin bugünkü hayat şart
larına göre ayarlanması düşünülüyor mu?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Full - time ödeneğini bu
günkü hayat şartlarına göre ayarlamayı biz de dü
şünmekteyiz. 

Birinci soruyu anlayamadığım için özür dilerim. 
BAŞKAN — «Trafik muayeneleri için heyet mua

yenelerini ayrı bir yerde poliklinik olarak yapmak 
mümkün mü, böyle bir şey düşünüyor musunuz?» 
Hastanelerin yükünü azaltmak maksadı ile. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) —• Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Trafik heyet muayeneleri, Ankara'da Trafik Has
tanesinde yoğunlaşmış durumdadır; ama tabiî diğer 
hastanelerimizde de yapılmaktadır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yanlış anlaşıldı 
herhalde Sayın Başkanım, müsaade ederseniz arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Meselâ, Ankara Has
tanesine gitsek, herhangi bir doktoru sorsak, sabahın 
dokuzundan üçüne kadar heyet muayenesi vardır, 
bir mevzu için" umumî heyet toplantısı vardır. Bu dok
torlar fırsat bulup da hastalan muayene etmek im
kânından yoksun, kendileri de hastalarından şikâyet-: 
çi. Acaba, hastanelerin içerisinde devamlı bir ekip bu
lundurup bu sıkışıklık giderilebilir mi? Arz ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Doğrudur efendim. Ger
çekten bu sıkışıklık oluyor, onun için haftanın mu
ayyen günlerinde yapıyorlar sanıyorum. Şimdi Anka
ra Trafik Hastanesi faaliyete geçti, çalışmaya başla
dı. Ankara Trafik Hastanesinde heyet muayenesi ya
pılmaktadır. Daha yoğun bir çalışma yapılabilmesi 
için kadroların tamamlanmasına ihtiyaç vardır, sürat
le bu kadroları tamamlamaktayız ve tabiî orada yapı
lacak olan trafik muayenelerinin de ücretlerini biraz 
daha artırmayı düşünmekteyiz. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka bir soruyu okutuyorum efendim. 
«Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın soruları : 
1. — Hastanelerde çalışan hekimlerimizin hepsi

nin füll - time olarak çalışmasında Sağlık Bakanlığı 
fayda görüyor mu? Bu hususta bir plan var mı? 

2. — Çok düşük olan full - time ücretlerinin yeni
den düzenlenmesi için Bakanlığı bir çalışması var 
mı?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Tümünü full - time 
yapmak üzere bir çalışmamız yoktur. Böyle bir dü
şünceyi de kovalamamaktayım. Çok uzun zaman ala
caktır bu düşüncemin nedenleri. Ama tümü için full -
time uygulamayı düşünmüyorum. Sakıncalarını her 
zaman arza hazırım; bana göre sakıncalarını, hizme
tin yürütülmesi bakımından sakıncalarını her zaman 
arza hazırım. 

Aslında en azından tümünü full - time'a bağla
mak Devlet yataklarını bir ölçüde de olsa, kamu hiz
meti için ayırdığınız yatakları bir ölçüde de olsa bir 
sınıfın, bir üst gelir sınıfının hizmetine tahsis et
mek, bağlamak anlamını taşır. Onun için bu full -
time'ı uzun müddet, uzun süre içerisinde tartışmak 
mümkündür. Bu kısa zamanda bu kadar özetle dü
şüncelerimi arz /etmiş olayım. 

Full - time ücretlerini çoğaltmak bakımından arz 
ettim; bunların artırılması lâzım geldiği kanaatini pay
laşıyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer bir soru. 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz ve Ankara 

Milletvekili Fikri Pehlivanlı'nm sorularını okutuyorum. 
«,1) Savaş hallerinde milletimizi ilâçsız bırakma

mak için, müstahzar ve ilâç hammaddesi stokları ya
pılmakta mıdır? Sağlık Bakanlığınca bu hususta ge
rekli tedbirler alınmakta mıdır? 

2) Ortak Pazara giriş döneminde millî ilâç sa
nayiimizin gelişmesi ve yabancı ilâç sermayesinin üs
tün rekabeti karşısında erimemesi için ne gibi tedbir
ler alınmakta veya ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3) İlâç kâr oranları düşürülürken, eczacıların 
masraf unsurları dikkate alınmış mıdır? Milyonluk 
ciro yapan imalâtçılara % 10 net kâr tanınırken, yap
tığımız hesaplara göre depoculara % 1 ilâ % 2, bu
gün için küçük esnaf ve sanatkârlar düzeyinde bulunan 
ve ufak ciroları ile yaşamlarını sürdürme çabası için
de bulunan perakendeci eczacılara % 4 ilâ % 5 ora

nında net bir kâr tanınması, adalet ve hakkaniyet öl
çülerine ne derecede uygundur? 

Eczacıların net kâr oranlarının hiç olmazsa ima
lâtçılar seviyesine çıkarılması düşünülmekte midir 
ve bu konuda gerekli incelemeler yapılmakta mıdır? 

4) Ziraî ilâçlarda olduğu gibi ilâç hammedde-
leri ithalindeki vergi ve resimler düşülerek, ilâç fi
yatlarında önemli oranda bir indirmenin gerçekleş
tirilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, ilâç 
hammaddeleri stoklarının yapılması konusu önemli 
bir konudur. Ülkemizde millî ilâç sanayii gelişmiştir, 
hatta ihraç olanaklarına dahi ulaşmıştır; ancak pa
zar bulmada sıkıntı çekmektedir. 

Bu itibarla, bir savaş sırasında, hammadde sı
kıntımız olmadığı zaman, ilâç üretimimizin devam 
edebileceği de görülmektedir. Bu itibarla ilâç ham
maddesi stoku yapıldığı zaman, bir savaş sırasında 
hammadde sıkıntısı çekilmeden ilâç üretimi müm
kün olabilir diye düşünülebilir; ancak meslekten olan 
arkadaşlarım bileceklerdir, ilâç hammaddeleri çoğun
lukla zamana dayanmayan, uzun zamana, uzun süre
ye dayanmayan kimyevî yapıdadır. Bu nedenle, ilâç 
hammaddelerinin uzun süre stoklanması mümkün 
değildir. 

Ülkemizde ilâç hammaddesi imalinin desteklen
mesi şarttır. Bugün ilâç hammadesi imali yavaş ya
vaş gelişme göstermektedir. Esasen desteklenmektedir 
de; kâr nispeti, kâr oranları onlar için yüksek tu
tulmuştur, böyle desteklenmektedirler. Ancak, yeterli 
değildir, ilâç hammaddesi üretimi mutlaka devlet 
öncülüğü ile ve devlet katkısı ile beraber yürütülmek 
durumundadır. 

Büyük yatırımları gerektiren ve bu yatırımı çok 
uzun sürede geriye çeviren, kâr oranı az olan ve 
uzun sürede rantabilite sağlayan yatırımlar olduğu 
için ilâç hammadde sanayiine; kamunun, devletin 
mutlaka öncülük etmesi lâzım geldiği inancındayım. 

Eczacıların masraflarının kârlarının içerisinde de
ğerlenmesi meselesini vaktim azdı, arz edemedim; 
ama konu ile ilgilenen arkadaşlarım biliyorlar. Ba
kanlığımızda; Maliyecilerle, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi temsilcileri ile, Eczacılık Fakültesi tem
silcileri ile, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri ile kurulu komisyonun yaptığı çalışma
nın esası budur. Bir istihdam sorununu incelemekte
dir. Çok uzun bir konu diye giremedim; ama ecza-
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edik fakültelerimizde 1Q 200 küsur öğrenci okumak-
tedır. Yalnız bir yılda 1 164 eczacı mezun olmuştur. 
Onbin küsur eczacı. İstihdam alanını bulamadığınız 
zaman bu sorun ileride gittikçe daha da büyüyecek
tir. Bu komisyon bir yönüyle bunu incelemektedir; 
ama öncelikle, eczacı zorunlu masraflarının, sınaî 
maliyet sistemi içerisinde değerlendirilmesinin müm
kün olup olmadığını araştırmaktadır. Zorunlu mas
rafların maliyetler içerisinde değerlendirilmesi im
kânı bulunduğunda, o zaman imalâtçıda olduğu gibi, 
«masraf + net kâr» sistemini getirmek mümkün olabi
lecektir. Bugünkü sınaî maliyet sistemini getiren, uy 
guladığımız kararname, bunu depocu için de, eczacı 
için de öngörmemektedir. 

Bizim istediğimiz, düşündüğümüz ve bu yapılan 
çalışmalarla sonuca ulaştırmak istediğimiz, zorunlu 
masrafların maliyetler içerisinde gösterilmesi ola
naklarını bulmaktır. 

Böylece, zorunlu masrafları maliyet içerisine ko
yunca, net kâr sistemini uygulama imkânı doğmuş 
olacaktır. 

Ziraî ilâçlarda olduğu gibi, diğer ilâçların da 
hammadde ithalâtından vergi alınmaması; esasen 
ilâç hammadesi ithalâtında antibiyotikler, tüberküloz 
ilâçları, kanser ilâçları gibi birçok ilâçlarda vergi, 
rüsum yoktur. Bazı ilâç hammaddelerinde vardır, 
bunların vergisiz ithalâtını sağlamak için de çalışma 
yapılmaktadır. Ancak, demin de arz ettiğim gibi, bir 
çoğunda bulunduğu için, büyük bir nispette maliyeti 
düşüreceğini zannetmiyorum, çünkü çok kalemi kap
samayacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

MUSTAFA ASRÎ UNSUR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sual sorma müddetini kestirip atmadınız, mü
temadiyen sualler geliyor ve çalışmalar uzuyor. Benim 
istirhamım, sual soracak arkadaşları tespit edin, on
dan sonra sorular cevaplanılsın, başka kimse soru 
sormasın. 

BAŞKAN — Tespit edilenlerle bitirilmiştir efen
dim. . 

Diğer bir arkadaşımızın sorularını okutuyorum. 
>«Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in soruları: 
Manisa îlinde 1971 yılında sosyalizasyon planı 

uygulanacaktı, bugüne kadar mümkün olmamıştır. 
Sebebi nedir, ne zaman uygulanacaktır? 

Halk, plana uygun olarak hizmete katkıda bu
lunmak üzere ve bilhassa yolu olmayan Selendi ilçe
si halkının fakir olmasına rağmen ve aynı zamanda 
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I Sarıgöl ilçesi halkı da hastanesini kendileri yapmış
lardır. senelerdir doktor tayin edilmemiştir. Ea kısa 

I zamanda doktor tayini düşünülüyor mu? 
I Demirci İlçesinin hastanesinde doktor yoktur 

Komşu ilçelerle irtibatı güç olan bu yerde ölüm va
kalarına sık Taşlanmaktadır. Operatör tayininin ön
celikle yapılıp yapılmayacağı hususunda ne düşiinü-

r yorsunuz? 
İlâç fiyatlarının tam kontrol altına alınabilmesi 

için, ilâç hammaddesinin Devlet tarafından ithalâtı-
J nın yapılması yerinde olacaktır. Bu hususta bir ça

lışma yapılmakta mıdır? 
Bütün vilâyetlerde sosyalizasyon tatbikatının uy

gulanması ne zaman tam bitirilecektir? 
I Organ nakli kanunlarımızca müsait mi? Değilse 
I bu hususta Bakanlığın bir hazırlığı var mı?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, Ma
nisa sosyalleştime uygulaması 1976'da ancak müm
kün olabilecektir. Sosyalleştirme ile ilgili maruzatım
da arz etmiştim; henüz bir kısım illerimizde inşaatlar 
tamamlanmadığı için, gerek Demirci, gerekse diğer 
ilçeye doktor, operatör tayini konusunu beraberce 

I cevaplamış olayım. 
I Sağlık Bakanlığı muntazaman münhal kadrolarını 
I .bültende ilân eder. Uzman doktorların mecburî hiz-
I metleri yoktur. Sağlık Bakanlığı uzman hekimlerin 
I bu boş kadroları görüp, bunlardan birisini beğenip, 
I orada çalışmayı kabul etmesini beklemektedir. 

Arkadaşlarım zaman zaman benden, hastaneleri
ne, sağlık merkezlerine hekim tayin etmemi isterler. 

I Kendilerine imkânsızlığımı söylediğim zaman da, 
«nasıl olur» diye bunu üzüntü ile karşılarlar. 

Uzman hekimlerin mecburî hizmetleri yoktur. 
Kendileri istemedikten sonra herhangi bir boş kad
roya tayinini yaptığımız zaman «Ben oraya gitmiyo-

I mm» der ve onun gibi daha pek çok boş yer bulun-
I duğu için, bir başka boş yeri istediği zaman «orası 
I bari boş kalmasın» diye kendisini oraya tayin: edersi-
I niz. Bakanlık olarak bizim yaptığımız, münhal kad-
I roları ilân etmekten ve uzmanların bu kadrolara ta-
I lip olmalarını beklemekten ibarettir ve ondan sonra 

da tayinlerini yapmaktan. 
İlâç hammaddelerinin devletçe ithali konusu, be

nim sorumluluk dönemimden öneeki, dönemde in-
I celenmiştir. Benim sorumluluk dönemimden bir ön

ceki dönemde Bakanlığımda incelenmiştir. Maliye 
I Bakanlığı dahil, ilgili Bakanlıklar uzmanlarının ka-
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tıldığı bir komisyonda incelenmiştir ve çoğunlukla bu
günkü uygulamanın daha yararlı olduğu kanaatina 
varılmıştır. Konu yeni baştan bizim tarafımızdan 
da incelenmektedir. 

Bütün illerimizin sosyalleştirilmesi, sosyalleştirme 
uygulamalarının yıllık harcama imkânlarına göre 
gelişmesi nedeniyle, bugünden tespit edilmesi müm
kün değil. Esasen biliyorsunuz. 224 sayılı Kanunun 
öngördüğü süre, bu süre uzatılmak suretiyle daha 
uzağa götürülmüştür, gerek inşaatların zamanında 
bitmesi, gerekse zamanında hizmete açılabilmesi, ya
tırımların yeterince yapılabilmesi ile ilgili bir süre 
tespitini bugünden yapabilmem elbetteki mümkün 
değildir. 

Organ nakli konusunda bir hukukî tartışmaya ne 
zaman, ne de benim mesleğimin müsait olmadığım 
değerli arkadaşımın takdirlerine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Çalışma olup ol
madığı veya bu sebep üzerinde çalışılmakta mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMÎR (Devamla) — Bu mevzu üzerinde ça
lışalım efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka soru vardır, okutuyorum. 
«Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın soru

su : 
Tekirdağ ili ne zaman sosyalizasyon bölgesine alı

nacaktır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı cevap arz ede
ceğim efendim. Çünkü, tarihi şu anda kestirebilmem 
mümkün değildir efendini. 

BAŞKAN —. Peki efendim. Başka bir soru var
dır okutuyorum. 

«Muş Milletvekiil Tekin İleri Dikmen'in sorusu : 

1. Binaları tahrip edilmiş, doktorları dağılmış 
Doğu Anadolu sosyalizasyonundan gerçek mânada 
bahsedebilmek için, yakın gelecekte yürürlüğe gire
cek tedbirleriniz nedir? 

2. Bu konuda teşriî organdan talepleriniz olacak 
mıdır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sosyalleştirmenin ülke 
ihtiyacını karşılayacak hale gelmesi lâzımdır. Türki
ye'nin şartları sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
uygulamalarının iç düzeyde yürütülmesini gerektir
mektedir. Halkın ayağına hizmeti eşit olarak götü
recek ve halkımızın sağlık hizmetlerinden eşit olarak ı 
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yararlanmasını sağlayacak milli politikamızdır, sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi. 

Aksamasının nedenlerinin başında, personel soru
nu gelmektedir. Bu nedenle, elbette ki önerilerimiz 
vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme bölgesinde 
ve mahrumiyet bölgesinde görev yapan sağlık perso
neline sözleşmeli personel sisteminin uygulanması 
mutlaka sağlanmalıdır. Önümüzdeki günlerde Yüce 
Meclisimize gelecektir. Mutlaka sağlanmalıdır. Bu 
sağlandığı zaman, sorun büyük ölçüde çözülmüş ola
caktır. Tabiî bunun yanında tıp fakültelerimizin da
ha çok sağlık personeli yetiştirmesinin tedbirlerini 
almak da lâzımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. Başka bir soru. 

«Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın sorusu:, 
Geçen sene Siirt Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. 

Sadık Güngör, atandığı günden beri görev yerine 
gitmek istememiş, önceleri rapor ve izinlerle vakit 
geçirmiş, bilâhara Bakanlığınız döneminde Siirt'ten 
almıp Ankara Numune Hastanesine tayin edilmiştir. 
Bu tutumunuz, geri kalmış bölgelerde hizmet yap
mak istemeyen kalifiye elemanlara yeşil ışık tutma 
mahiyetin de değil midir? Bu konudaki değerli düşün
celeriniz nedir? Ankara Numune Hastanesine tayin 
ettiğiniz Sağlık Müdürünün yerine atama yaptınız 
mı?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Bir meseleyi, genel me
sele içerisinde değerlendirmesini rica ediyorum de
ğerli arkadaşımdan. 

Türkiye'de sağlık personeli yok. Hep beraber bu
nu söylüyoruz, yeteri kadar yok. Bir göreve tayin 
ettiğiniz zaman, eğer size karşı bağlantısı varsa, mec
burî hizmeti varsa, o zaman kendisine ancak en çok 
şuhu yapabiliyorsunuz: «Ye mecburî hizmetini öder
sin, ya gider bu görevi yaparsın. Hele mecburî hiz
meti de yoksa, Siirt Sağlık Müdürlüğüne tayin edi
len doktor gibi hele mecburî hizmeti de yoksa ve si
zin karşınıza «Ben Siirt'de bundan sonra görev ya
pamam, yapamayacağım orada. Ben ayrılıyorum» di
yorsa ve sizden ayrılıp Sosyal Sigortalarda, Devlet 
Demir Yollarında, bir başka sağlık kuruluşunda ça
lışma imkânını siz görüyorsanız, elbette ondan yarar
lanmanın yollarını arayacaksınız. 

Demin arz ettim, biz münhallerimizi ilân ediyoruz. 
Bu münhallere talip olduğu zaman uzmanlar, birden 
fazla talip varsa birini seçiyoruz, ama «ben oraya git-
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mem şuraya giderim» dediği zaman, biz ancak onun 
tayinini yapmakla yetiniyoruz, başka da bir şey yapa
mıyoruz diye demin arz ettim. Bir hekimi Siirt'e ta
yin ederim sağlık müdürü olarak, bugün ben Diyar
bakır'a Sağlık Müdürü bulamıyorum, sayın milletve-
kiilsri. Bulamıyorum... Diyarbakır Valisi haftada iki 
defa telgraf çekiyor bana; Sağlık Müdürü bulamıyo
rum, sağlık müdürlüğüne rotasyonla sağlık müdürü 
göndermek üzereyim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Diyarba
kırlılar da gitmiyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Diyarbakır'a Sağlık Mü
dürü bulamıyorum. Bulamadığım için, Sağlık Müdür
lüğü hizmetlerinin de yürütülmesi lâzım, eski sağlık 
müdürlüğü yapmış olan hanımefendiden, (Bu da mer
kezde çalışıyor şimdi) arkadaşlarım kendisinden, ko
nuşup rica ediyorlar, 2 aya oraya göndereceğiz, Sağ
lık Müdürlüğü yapacak rotasyonla; belki o zamana ka
dar buluruz, bulamazsak ondan sonra bir başkasını 
göndeririz diye. 

Şimdi, hekimi yeterince bulamadığınız, onu çalış
tırdığınız yerde, ona yeterince, onun alması gerekeni 
veremediğiniz zaman, bütün gruplar söylüyor, hep 
söylüyorsunuz; o zaman bir hekim; «Ben Siirt'e gitmi
yorum, beni şuraya verirseniz çalışırım» diyorsa; «Ha
yır Siirt'e de gitme, Bakanlıktan da istifa et, git baş
ka yere çalış, benim sözüm sözdür, bu yerine gelmez
se senden yararlanmamaya kararlıyım..» Ben bu zihni
yeti taşımıyorum, sayın milletvekili arkadaşlarım. Her 
hekimden, ben imkânlarımın içinde yararlanmaya ça
lışıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka bir soru; 
Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in soruları : 
1. 6197 sayılı Kanunla başlayan uygulama, eczacı

lık sorunlarına çözüm getirmediği gibi, bugünkü buna
lımın etkenlerinden biri oldu. Eczacılığın genel sorun
larını ele alan çalışmalar ne durumdadır? 

2. Yataklı tedavi kurumlarında hasta - hekim 
ilişkileri konusu gittikçe üzücü oluyor. Hekimin da
ha fazla vatandaşa yararlı olabilmesi için ne gibi çalış
malar vardır? 

3. Aynı formül ilâçların ruhsatları ve ilâç fiyat
larını artıran propagandist kadrolar için ne öneriyor-
sunuz?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Komisyon çalınmaları 
önümüzdeki günlerde bitecektir. Diğer iki soruya ya
zılı cevap sunacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka bir soru. 
«Mehmet Özkaya, Gaziantep Milletvekili: 
1. Gaziantep Devlet Hastanesinde kaç tabip kad

rosu açıktır, bunların doldurulmasını düşünüyor mu
sunuz? 

2. Nizip, Kilis, Oğuzeli ve islahiye kasabalarında-
ki tabip açıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı olarak cevaplan
dıracağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, yazılı cevap verile
cektir. 

Başka bir soru. 
«Etem Eken, Çorum Milletvekili: 
Çorum Bayat kazasının, Tepekutuğun köyünde sal

gın ve bulaşıcı hastalıktan 15 vatandaşın öldüğünü 
gazeteler yazmıştır. Bu salgın hastalığından Bakanlı
ğınızın haberi var mıdır? Hastalığın aslı nedir, neden 
ileri gelmiştir, ne gibi tedbir alınmıştır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Bunu sözlü arz etmeme 
izin veriniz. 

Son iki - üç gündür basında da yer almıştır, Ço-
rum'da sebebi meçhul ölümler olduğu belirtilmiştir. 
Son 3 ay içerisinde Çorum'da 3 ölüm olmuştur. Köy
lerde ve bu ölüm olan yerlerde tarım ilâçları ile ilgili 
boş ilâç kutuları bulunmuştur. Sağlık Müdürlüğümüz 
yerinde inceleme yapmıştır, konunun üzerine hemen 
eğilmişizdir, talimat vermişizdir. Bu folidcl (zannedi
yorum adı) adında bir tarım ilâcı, fevkalâde zehirli 
bir ilâç, bununla bir kısım haşaratı öldürmek için, 
çok sıkı tenbih edilmiş olmasına rağmen, tembih edil
mesi de gerektiğine rağmen, edilmiş sanıyorum, satış 
yerlerinde; bununla çamaşırlar yıkanmaktadır. Bu ça
maşırı giyenler zehirlenmekte ve zaman zaman da öl
mektedirler, fevkalâde zehirli bir ilâçtır. Tabiî tarım 
ilâçlarının satışı ile ilgili yasal yollar var. Bu yasal 
yolların içerisindeki haklarını kullananlar bu ilâçları 
satıyor. Her satınalana bunu sıkı sıkı tembih etmiş ol
ması, söylemesi gerekir. Belki, elden ele ilâç alandan 
bir başkasına iletilirken bu tembihat yapılmamaktadır. 
Çünkü yalnız Çorum'da değil, ülkemizin başka deği
şik yerlerinde de bu tarım ilâçlarından zehirlenmeler 
ve ölmeler olmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ETEM EKEN (Çorum) — Yalnız, burası dağ kö

yü, yanlış intikal edebilir. Malumat olarak arz ediyo
rum. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Dağ köyünde ilâç alın
maz mı? 

ETEM EKEN (Çorum) — Kullanmadıklarını... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla)— Ben, bana ulaşan bilgi
leri arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Başka soruya geçiyoruz. 
«Konya Milletvekili Kemalettin Gökakm'm soru

su : 
Bir sefer halinde Silâhlı Kuvvetlere tahsis edilebi

len yatak adedi ile, doktor ve hemşire imkânı ne ka
dardır ve yüzde olarak bu konuda çalışma ve hazırlık 
var mıdır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı olarak cevap ver
meme müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Burdur Milletvekili Osman Aykul'un sorusu: 
Burdur deprem geçirmiştir ve Devlet Hastanesi 

depremden yıkılmıştır. 1975 yatırım programı yılın
da Burdur'da hastane inşasına başlanacak mıdır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, yazılı cevap verile
cektir. 

Bize gelen yazılı sorular bitmiştir. Sözlü olarak yaz
dırmış olan dört arkadaşın soruları var. 

Sayın Mete Tan, çok kısa olarak rica edeeeğim. 
METE TAN (Afyon Karahisar) — Sayın Bakanım

dan, Afyon Karahisar vilâyetine bu sene sosyalizasyo
nun yapılıp yapılamayacağını soracaktım. 

BAŞKAN— Yayılacağını daha evvelce söylediler 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMlR (Devamla) — Bu sene programda 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın Bakanımdan ricam şudur: Çanakkale'de Devlet 
Hastanesinde gezdiğim zaman, başhekim ve hekim 
arkadaşlarımın bir ricasıyle karşı karşıya kaldım. Du
rum yalnız Çanakkale'yi ilgilendirmiş olsa belki bah
setmezdim; ama bu konunun Türkiye sathında birçok 
Devlet hastanelerinde görüldüğü için, arzıma müsaade 
edin. 

Efendim, Devlet hastanelerine seyyar röntgen ma
kineleri alınmıştır. Birçok hastanelerde bu röntgen 

makinelerinden vardır; ama alındığı günden bugüne 
dek, hiçbir hastanede kullanmak mümkün olmamıştır. 
Bu makinelerin, felçli hastalar, kalpli hastalar ve hele 
asansörü olmayan hastaneler için önemi meydanda
dır. 

Niçin bu makineler kontrol edilmeden alınmıştır? 
Veyahut bu makinalar alındığı zaman kontrolü yapıl
dı mı? Eksik âlet var ise niye şimdiye kadar getirilme
miştir, getirilmesi mümkün müdür? Bu hususta ne ya
pılmıştır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür ediyorum sa
yın milletvekiline. Konuyu daha derinliğine inceleye
rek arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Kırbaşlı, çok kısa rica edeceğim efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, 1971 dep
remini müteakip Burdur Devlet Hastanesi yıkılmıştır, 
yenisi de yapılmamıştır. Yapılacağına dair, yazılı 
olarak sayın Bakan bu hususta bir beyanda bulundu
lar. Bununla ilgili olarak, Burdur Devlet Hastanesin
de 3 - 4 tane mütehassıs hekim noksandır. Çok muz-
darip halde bulunmaktadırlar bunların biran evvel ik
mali. 

2. Burdur'un Dirmil nahiyesine bir sağlık yurdu
nun yapılmasına dair müracaatlarımıza müspet cevap 
verilmişti. Bu sene programa alınmayışının sebebi? 

3. Özel hastanelerin yapımı ve çalışmaları - için 
teşvik tedbirleri alınmıştı. Maalesef 1974 - 1975 yılı 
programlarında böyle bir teklif yoktur. Sadece turistik 
ve termal nitelikte olan... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, çok rica edeceğim, 
sual şeklinde sorun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Bakanımız
dan, bu hususta ne düşündüklerini istirham ediyorum. 
Çünkü, raporla beyanları birbirine uymamaktadır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, hekim 
noksanı hakkındaki görüşlerimi demin arz ettim; bül
tenlerde neşrediyoruz, talep olduğu zaman tayin edi
yoruz. 

Bucağa sağlık merkezi yapılacaktı, bu sene yapıl
madı, inceleyeceğim ve yazılı olarak arz ederim. 

«Özel hastaneler için teşvik tedbirleri alınmıştır.» 
demedim. Belki yanlış, eksik ifade ettim. Teşvik ted
birleri, planlarımızda öngörülmüştür. Yani bununla 
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Yüce Parlamentoda kabul edilmiş olan Üçüncü Beş 
Yıllık Planın da, İkinci Beş Yıllık Planın da özel has-
taneciliği, öngördüğünü, kabul ettiğini belirtmek iste
dim. Kasdım bu idi. Bu kasıtla bunu söyledim. Yok
sa, yalnız bu seneki programda değil, bundan evvelki 
yılların programlarında da özel hastaneleri teşvik için, 
ilâve tedbirler ararsanız, bulamayacaksmızdır. Ben, 
Yüce Parlamentonun, özel hastaneyi de bir müessese 
olarak kabul ettiğini, bunu planlarına aldığını, teşvik 
edilmesini öngördüğünü, bir görüşe karşı belirtmek için 
arz etmiştim. 

FAtK KIRBAŞLI (Burdur) — Nahiye değil, Dir-
mil kazası efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Ben öyle anladım. Ben 
nahiye diye anladım, çok özür dilerim. Yazılı olarak 
cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mahir Ablum, buyurun efen
dim. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkanım, sayın Bakandan sormak istediğim sual şu
dur: Yakın zamana kadar köylerde, özellikle merkezi 
köylerde sağlık memurlukları bulunmakta idi; fakat 
son zamanda Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu bir ta
limatla, bu memurlukların kaldırılmış bulunduğu Kü
tahya Sağlık Müdürü tarafından bize ifade edilmiştir. 
Hizmetin halka götürülmesi, iklim ve yol şartlarının 
doğurduğu güçlük, kaza ve şehir merkezlerindeki sağ
lık tesislerinin içinde bulunduğu güç durum muvace
hesinde, bu memurlukların yeniden ihdası düşünülmek
te midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Arz ederim ama, zaman 
alacak. Yazılı cevap vereyim efendim. Yalnız, köy ebe
liği geliştirilmektedir ve ebelik hizmetlerini de beraber 
yürüttüğü için, daha yararlı olmaktadır. Fakat köy 
ebeliğinin ulaşamadığı ünitelerde, sağlık memurluğu 
üniteleri de vardır. Bugün de vardır; fakat köy ebe
liği köylerde sağlık memurluğunun yerini almaktadır 
ve doğumu da beraber yürüttüğü için, köylerimiz ba
kımından daha yararlı olmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Böylece sorular bitmiştir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Efendim, teşekkür ede
rim. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına saym Mikâil İlcin?. 
Yok. 

Sayın Osman Aykul, buyurun. 

ı Yalnız sayın Aykul, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Çalışma saatimiz? dolmuştur. Sağlık Bakanlığının büt-

j çesinin bitimine kadar zamanın uzatılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir efendim. 
I Buyurun Sayın Aykul. 

OSMAN AKYOL (Burdur) — Sayın Başkan, 
I sayın milletvekilleri; 
I 1975 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
I bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi Yüce Meclise sun-
I mak için söz almış bulunuyorum. 

I Sayın milletvekilleri; dengeli kalkınmanın şaşmaz 
I göstergelerinden biri, toplumdaki bireylerin ortalama 
I olarak yaşamış oldukları ömürdür. Bir toplumun, 
I toplum geliştikçe bireylerinin ömürleri uzar. Kalkın-
I ma gelişme dengeli ve adaletli ise, daha da yükselir. 
I Bütün uğraşlarımızın, Sağlık Bakanlığı kuruluşunun 
I nedeni de budur, kuruluşunun nedeni bu olması ge-
I rekir. Halkımızın yaşama süresini uzatmak, başarılı 
I devlet olmanın başta gelen unsurlarındandır. Yer-
I yüzünde bizim kadar genç ölen bir ulus daha yok 
I denebilir. Yapılan araştırmalara göre, ortalama ölüm 
I yaşı % 38 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'nin bu 
I durumu çok acıdır. Bu konuda, üzerimize düşen gö-
I revleri yaptığımızı gönül huzuru içinde söyleyebil-
I memiz mümkün değildir. Bu acı tablo kendisini da-
I ha çok yoksul halk kitlelerinin yaşadığı yörelerde 
I göstermektedir. Artık Türk Devleti, çalışma ve ka-
I zançları ile ulusumuzu besleyen, servetlere servet 
I katan köylünün ve işçinin, dar gelirli vatandaşların 
I yanında yerini alarak gerekli görevlerini yapmalıdır. 

I Sayın milletvekilleri, sorunun çözümü vardır ve 
I mümkündür. Dün bizim durumumuzda olan ülkeler 
I dahi, bu sorunu çözüme bağlamışlardır. Bunun ne^ 
I denlerinin ortadan kaldırılması, yasal değişikliği sağ-
I layacak reformların yapılması ve halkçı bir düzenin 
I kurulmasına bağlıdır. 
I Böylesine önemli bir sorunun çözümünü, ulusal 
I gelirin düşüklüğüne bağlayanlar var. Bunlar büyük 
I bir yanılgının içindedirler. Esasen çelişki, ulusal ge-
I lir dağılımındaki dengesizliklerdedir. Bunu bilmemez-
{ likten gelen çıkar çevreleri, halkı bu hale getirmiş-
I lerdir. 
I Ülkemizde bozuk bir beslenme düzeni sürüp git-
I mektedir. Kendisinde hayvansal besinlerle beslenme 
I gücünü göremeyen halkımız, gerekenin çok altında 
I proteinli besin maddeleri almaktadır. Daha çok kar-
I bonhidratlı besin maddeleri ile beslenmeye yönelmiş-
I lerdir. Düzensiz bir yaşama ve bozuk bir beslenme 

- 33 -



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O : 1 

sonucu vücut hücreleri genç yaşta eskimektedir. Be
yin durgun ve öğrenmesi güçtür. Tekelci sermaye
darlarla, egemen güçlerle işbirliği halinde bulunan 
partiler, halkı bu hale getirmişlerdir. 

Sırtı ile odun taşıyan, sabahtan akşama kadar 
orak biçen köylü kadınlarının, yine sabahtan akşa
ma kadar orak tarlasında sıcağın altında yatan be
bek, Kastamonu dağlarında mantar ve çam yalamuk
ları ile beslenen insanlar elbette hastalanırlar. 

Türk okullarında, yabancı ülkelerin besin artığı 
süt tozlarını yiyen yoksul insanların çocukları has
talanır ve hatta besin denilen artıklarla zehirlenip 
ölürler. 

Ülkemizi bu hale getiren ve sağlık düzenimizin 
bozuk olarak .sürdürülmesinde büyük sorumluluğu 
olan, 23 yıldan bu yana işbaşında kalmış Adalet Par
tisidir. 

Sayın milletvekilleri; vatandaşlar hastalık korku
sundan ve tedavi edilme endişesinden kurtarılmalıdır. 
Hasta olan kişinin parası yoksa hali haraptır. Hasta
lar üzerinden geçim sağlamayı, insancıl bir görüşle 
bağdaştırmak mümkün değildir. Büyük ilâç firmala
rının, eczanelerin ve özel muayene yerlerinde dok
torların, hem doktor ve hem de sağlık dolabı çalış
tıranların gelir kaynağı hastalar değildir de kimdir? 
Bunlar bir noktada normal görünse bile, bu kadar 
kazanç sağlamak nasıl olur da olağan karşılanır? 
Devlet hastanesine yatacak bir hastanın, kendisini 
önce özel bir muayenehanede muayene ettirme duy
gusu nereden ileri gelmektedir? Yatak yok diye va
tandaşın geri çevrilmesi çok acıdır. Ayrıca hasta
neye yatan vatandaşlar gereken ilgiyi görmediği için, 
hayatlarına küserek umutsuz bir şekilde köylerine 
dönmektedirler. Türkiye'de halkın gelir seviyesine 
göre pahalı bir tedavi sistemi vardır. Bir hasta için 
yazılan bir dünya reçete ve bu reçetelerle alınarak 
evlerde yığılan ilâçlar... Bu ilâçlara verilen paralar... 
Çektirilen ve işe yaramayan filmler... 

Pahalı tedavi sonucu hastalar ilk anda hastaneye 
gelememekte ve hastalığın seyri artmaktadır. Hele 
ameliyat olacak hastalar büyük üzüntü duymaktadır
lar. Çünkü, 10 - 14 bin lira parayı bularak kendile
rini ameliyat ettirmeleri mümkün olmamaktadır. 
Kanserden birkaç gün sonra ölecek ve tedavi edil
meyen bir vatandaştan, bir üniversite hastanesinin 
8 000 lira para almasını hiçbir insanlık anlayışı ile 
bağdaştıramıyorum. Hastaneye getirilen ve durumu 
ağır olan hastalara gerekli ilgi gösterilmelidir. Kori
dorlarda sürünen ve üzerinden insanların gelip geç
tiği hastalar bu durumdan kurtarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, halk sağlığının 
güvencesi olarak doğan, sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi üzerinde duracağım. 

Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık planlarda 
sosyalizasyon çalışmalarına yer verilmiştir. Sosyali
zasyon, ayakta ve evde tedaviyi öngören, hizmeti 
vatandaşın ayağına götüren, kırsal bölgelere ağırlık 
veren, ülke gerçeklerine uygun bir hizmet anlayışıdır. 
Öylesine güzel duygularla ortaya konulan bu görüş, 
sosyalleştirilmiş illerimizdeki yataklı tedavi tesislerin
de, personel eksikliği yanında tıbbî cihazlar da ek
siktir. Kan ihtiyacını karşılamak mümkün olamamak
tadır. Uygulamalardaki gecikmeler ve ilgisizlik yüzün
den çok geri kalınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, yur
dumuzun tamamının 1977 yılına kadar sosyalleştiril
mesi öngörülmüştür; fakat bu gerçekleştirilememiş
tir. Şimdi ise, «1982 yılına kadar, Türkiye'nin her 
yerinde proje uygulanacaktır» deniliyor, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde tamamlanacağı söyleniyor. 
1975 yılı programında sosyalleştirilme geliştiril
meli, yeniden bir düzenleme ile iyileştirme çalışma
larına yer -verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, kişiler ve ; kitleler üzerinde 
görülen hastalıkların tedavi edilmesi ve ortadan kal
dırılmasını amaçlayan Bakanlık, temel görevi ara
sında bulunan koruyucu hekimliğe) gereken önemi 
vermelidir. Çalışmalar, Bakanlık ve) belli merkezlerin 
dışına çıkarılarak, ülkemiz boyutlarına ulaşır ve etki
sini gösterir bir seviyeye getirilmelidir. 

Hastaneler talepleri karşılayamaz hale gelmiş
tir. Tek çıkar yol, koruyucu hekimliği süratle yay
gın hale getirmektir. Pahalı tedavi yollarından vaz
geçerek, koruyucu hekimlik ve aya,kta tedavi sistem
leri uygulanmalıdır. Bu görüş planlarda esas alındı
ğı halde, yatırımların az bir kısminin ayrılması, üze
rinde durmayı gerektiren bir konudur. 

Gezici sağlık ekipleri köylerimizi taramalı ve hal
kın hastalıklar karşısındaki endişesi ortadan kaldı
rılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, 1 dakikanız kaldı efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Devlet üniversitelerinde büyük masraflarla oku
yarak kazanılan hekimlerin dış ülkelere göç etmesi 
sorunu, diğer meslek mensupları karşısında, üst se
viyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bunun sonucu, üni
versitelerin gereken kapasiteyi yaratamayışı, ülkemizi 

— 34 — 



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O : 1 

büyük bir hekim eksikliği ile karşı karşıya bırakmış
tır. 

Ülkemizde nüfusu 10 binin üstündeki yerleşme bi
rimlerinde 1 hekime 600 kişi, düşerken, nüfusu 10 
binin altında olan yerleşme birimlerinde ortalama 
23 bin kişiye 1 hekim düşmektedir. Hekimlerin, yurt 
düzeyinde dağılışındaki dengesizlik üzerinde durul
ması gerekmektedir. 

Bizde 10 kişiye düşen yatak sayısı % 25,1 veya 
1 yatağa düşen nüfus 398 kişidir. Bu durum Fede
ral Almanya'da 1 yatağa 90, Yunanistan'da 80, Bul
garistan'da 90'dır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen bağlayın efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Bizde 1 doktora düşen nüfus 2316'dır. Federal 
Almanya'da 580, Belçika'da 640'tır. Daha birçok 
devletlerle karşılaştırma yaptığımız zaman, en ge
ride kaldığımız görülmektedir. 

Sayın Başkanım, biraz sonra bağlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 14 Ekim 1973 seçimlerinde 

y\dalet Partisi Türk halkından gerekli cevabı aldığı 
halde, halen bundan ders almasını bilememektedir. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hadi ordan, bırak 
Allahını seversen. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Ve ders de ala
mamıştır. Adalet Partisi sözcüsü 23 yıllık... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen bütçe hakkın
daki düşüncelerinizi... 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bütçe hakkında sataşma olmuştur. Ben de partimle 
ilgili olarak görüşümü söylüyorum. Bir dakikalık mü
samahanızı istiyorum. 

23 yıllık iktidarları zamanında -yerine getiremedik
leri sorumlulukları, 7 aylık Sayın Ecevit Hükümetine 

yüklemelerini hayretle dinledik. Her gün halkın sev
gisini kaybeden Adalet Partisi, yeni bir metot geliş
tirerek, yetersizlik ve başarısızlıklarını örtbas etmek 
gayreti içindedirler. 

METE TAN (Afyon Karahisar) — 10 ay iktidar
da kaldınız, bir kanun çıkaramadınız. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiriyorum, 

bir cümlem kaldı. 
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun halkçı lideri 

Sayın Eçevit'e saldırmaktadırlar. Sağlık düzeni ile 
ilgili olarak bir hesap vermesi gereken varsa, bunun 
da Adalet Partisi olması gerekir. 

Kalkınmayı ilk kez köyden başlatmış olan Sayın 
Ecevit, Türk halkının umudu haline gelmiştir. Halk, 
kimin kimden yana olduğunu bilmektedir; halk, 
Cumhuriyet Halk Partisinden ve Ecevit'ten yanadır. 

Hepinize saygılar. sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 349 388 454 

BAŞKAN — 101 nci bölüm için verilmiş bir Öner
ge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Harcama kalemi 
Alt ödenek Faaliyet 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

DÜŞÜLEN 

Millî Eğitim Bakanlığı 

EKLENEN 

Program program 

101 02 

135 04 

türü 

1 

1 

proje 

010 

002 

Yüzler 

100 

200 
300 

400 

500 

800 

100 

200 
300 

400 

500 

Onlar 

110 
140 
160 
190 
210 
320 
340 
360 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
480 
490 
510 
520 
590 
820 

110 
140 -
160 
190 
210 
320 
340 
360 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
480 
490 
510 
520 

ödenek miktarı 

1 200 000 
84 500 
62 600 
150 000 
5 000 
10 000 
20 000 
14 000 
15 000 
605 000 
30 000 
80 000 
472 000 
210 800 
1 000 
25 000 
4 000 
2 000 
10 000 
1 150 

3 002 050 
1 200 000 

84 500 
62 600 
150 000 
5 000 
10 000 
20 000 
14 000 
15 000 
605 000 
30 000 
80 000 
472 000 
210 800 
1 000 
25 000 
4 000 
13 150 

3 002 050 

Not: 002 faaliyeti yeni açılacaktır. 
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Gerekçe : Florence Nihtingale Hemşirelik Yüksek 
Okulu 28 . 1 . 1975 tarihinde. 

Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinden 
ayrılarak istanbul Tıp Fakültesine bağlanmıştır. Bu 
okulun personel ve işletme giderleri 1975 malî yılı 
Bütçesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
gözükmekte olduğundan yukarıda gösterilen ödenek
lerin Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanhğı bütçesinden 
çıkarılarak İstanbul Tıp Fakültesi bütçesine alınma
sını arz ve teklif ederiz. 

Niğde 
Yaşar Anbaş 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

İsparta 

Afyon Karahisar 
Mete Tan 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Mustafa Cesur 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Anayasanın 94 
ncü maddesine göre, muamele yapılabilir mi? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Evet 
efendim, hiç bir manisi yoktur, yapılabilir. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

önerge muvacehesinde 101 nci bölümün son ra
kamını okutuyorum. 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 346 386 404 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Koruyucu sağlık Hiz. ve 
sosyalleştirme 1 552 721 281 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ana - Çocuk Sağ. ve aile 
planlaması 130 953 660 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 1 619 803 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

114 

Lira 

134 579 266 Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bir önerge gelmiştir. Yalnız, bu önerge 237 
sayılı Taşıt Kanununa aykırı bir durum arz etmek
tedir. Önerge sahipleri: «Sayın Ali İhsan Balım, Sü
leyman Çağlar, Mete Tan, Mustafa Cesur, Yaşar 
Anbaş ve Hasan Aksay» dan, önergelerini geri alıp 
almayacaklarını sormak istiyorum. 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Geri alınmıştır, muameleye koy
muyoruz. 
Bölüm Lira 

30 717 893 
900 Hizmet programlarına bö-

lünemeyen transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 418) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü katma bütçesinin maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 22 399 853 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyorum. 
101 Genel yönetim ve destek 

hizmetleri 3 028 110 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 132 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Bölüm Lira 

111 Uluslararası ilişkilerden 
doğan bulaşıcı hastalıklar
dan korunma 18 505 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 866 743 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere, 22 399 853 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Ekli (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

Gelir 
türü Lira 

18 002 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 198 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 199 853 
BAŞKAN'— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çe

şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yıünda 
da devam plunur. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. —- Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ye bu
na bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun Hük
mündeki Kararnamelerin uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmedi
ği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekle
şen gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü, cetvelleriyle beraber, ileride açık 

oylarınıza arz edilecektir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçelerinin ca
miaya ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.-

Programa devam etmek üzere, saat 14.30'da top
lanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 14.30 

» > • • < « 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Îdris Ankan (Siirt) 

BAŞKAN -T- Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe
sinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Bakan burada, Sayın Komisyon yerinde
ler. 

Grupları adına söz alan üyeleri okuyorum efen
dim : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İl
han Işık, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Lütfi Köktaş, Cumhuriyetçr Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Muslih Görentaş, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Cevat Yalçın, Demokratik Parti Gru
pu adına Sayın Süleyman Tuncer. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 
Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Ali Sanlı, Sayın 

Ömer Çakıroğlu, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sa
yın Ilhami Çetin, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Ünat 
Demir, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Mikâil İlcin, Sayın 
Kemal Ataman. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İl
han Işık, buyurunuz efendim (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İLHAN IŞIK (Edir
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1975 malî yılı Büt
çesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bünyesindeki halen faaliyette bulunan 80'i aşkın 
fabrikalarıyle, millî ekonomimizde ve çalışma haya
tımızda geniş bir yer işgal eden, sayısı 52'ye ulaş
mış gümrük kapılarımızdaki gümrük hizmetleri ör
gütü ile bütün ülkeye yayılmış tekel müdürlükleri ve 
satış memurlukları örgütü ile dev bir kuruluş olan 
ve Devlet gelirlerinin % 20'ye yakın bir kısmını te
min eden Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üze-
ı indeki ilk görüşümüz, hemen belirtelim; 1935 ta
rihli ve 2825 sayılı kendisini örgütlendiren yasası 

behemahâl değişmelidir. Her gün artan hizmet ve 
üretim faaliyetlerine cevap verecek hale getirilmeli
dir. 

Ayrıca, dikkatimizi çeken çok mühim bir husus, 
bu Bakanlığın, Devlet bütçesi içindeki payı gittikçe 
azalmaktadır. Bakanlık genel bütçeye katkı oranını 
* iç düşünmemiş, devamlı artırmış, fakat genel büt
çeden pay oranı her sene azaldıkça, artan üretim ve 
hikmet talebine karşı vazifesini yapamaz hale gel
miştir. 

Hal böyle iken, Bakanlık hakkındaki şikâyetleri
mizi, üzerinden hiç eksik etmemişiz; işte Devlet hiz
meti, işte Devlet işletmeciliği diye en güzel misal 
olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığını göstermişizdir. 
Tabiî bu siyasal tercihin arzu ettiği netice de bundan 
başka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesi ile ilgili görüşlerimizi, Gümrük - Tekel ve 
Çay - Kur başlıkları altında belirtmeye çalışacağız. 

Gümrük örgütü ve hizmetleri başlığı altında du
rumu incelersek hiç de iyi olmadığını görürüz. Her 
yıl artan dış ticaret hacmi, turizmin gelişmesi, işgü
cü akımının çok hızlanmış olması, gümrüklerimizde-
ki hizmet alanını çok genişletmiştir; fakat gümrük 
örgütümüz, bu gelişmenin çok gerisinde kalmıştır. 
Bütün dikkatimizi kaçakçılık üzerinde toplayarak, 
gümrük mevzuunun en önemli kısımlarını unutur 
hale gelmişiz. 

Artan dış ticaret hacmine paralel olarak, ambar 
ve depolama işlerini gerektiği gibi yürütemez hale 
getirmişiz. Artan turist ve işçi akımları karşısında 
tedbir alamamış, Türk gümrüğü hakkında menfi 
propagandalara sebep olmuşuz. 

Emeğini satarak tasarruf yapan, yurduna sevinç
le, heyecanla dönen işçilerimiz, giriş kapılarına ge
lince bütün sevinçleri, bu kapılarda kaybolmakta ve 
geldiklerine pişman edilmektedirler. Edirne millet-
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vekili olarak bunu çok yakından müşahede etmişim
dir. Yurda izinli veya katî dönüş yapan işçilerimi
zin neler getirebileceklerini, dışarıda çalışan işçileri
mize devamlı bilgi vererek uyarmak, Bakanlığa ait 
bir vazifedir. 

Bu arada şunu da memnuniyetle belirtelim ki, 
dışarıda çalışan işçilerimizin traktör getirmesindeki 
katî dönüş gereğinin kaldırılması, ve üç sene ara ile 
traktör getirme olasılığı tanınması, çok yerinde bir 
tedbirdir. Bu mevzu, sadece traktör için değil, diğer 
modern çiftçi üretim araçları için de geçerli olmalı
dır ve bunlardan çok düşük bir Gümrük Vergisi 
alınmalıdır. 

Dışarıda çalışan işçilerimizin, döviz açısından 
Türkiye'ye olan katkıları göz önüne alınırsa, Bakan
lıktan onlara her türlü kolaylığı göstermesini iste
mek en tabiî hakkımızdır. 

Kaçakçılığı, sosyo - ekonomik bir olay olarak 
görüyoruz. Tedavisi de tabiî ki, uzun vadelidir; fa
kat Kilis, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki biteksler-
4e serbest satılan kaçak malların orijinine inilerek, 
kaçakçı ağalarının su yollarının kesilmesini istiyo
ruz. Eğer bu iş meydana çıkarılamazsa, bu Mafia 
açıklanamazsa, Viranşehir'de olduğu gibi, kaçakçılık
la mücadele ediyoruz diye, bu işlerin hamallığını ya
pan ve yevmiye ile çalışan fakire zulmetmenin, Dev
let ciddiyetiyle bağdaşır yanı yoktur. 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki, gö
rüşlerimizi şöyle özetleyebiliriz: 

Tekel Genel Müdürlüğünün aslî görevi, 4036 sa
yılı Kuruluş Kanununa göre, tütün, ispirtolu içkiler, 
tuz inhisarlarını işletmek ve idare etmektir. Bu aslî 
görevinin yanında, 1918 sayılı Kanunla kaçağın ön
lenmesi ve izlenmesi, 1177 sayılı Kanunla yaprak 
tütün üretiminin miktarının kalite olarak denetlen
mesi, 4250 sayılı Kanunla şarap ve doldurma evleri
nin denetlenmesi ve bağcılığın teşviki, 3078 sayılı 
Kanunla tuzun istihraç, stok ve satışının denetimini 
yerine getirmekle yükümlüdür. 50'den fazla fabrika
ya, 5268 memura, 46 bin adet işçiye sahip olan Te
kelin, ekonomik ve sosyal hayatımızda çok büyük 
bir yeri vardır; fakat bu büyük sınaî ve ticarî örgü
tün, elini kolunu bağlamışız; ondan daha büyük hiz
met ve üretim bekler, yapamajnnca da şikâyet eder 
duruma gelmişiz. 

Eldeki personel kadrosu çok mahdut bırakılmış
tır. Modern işletmeciliğin gereksinmelerini yerine 
getirecek işletmeci ve teknik eleman, kadrolarında 
yok gibidir. Örneğin, Tekelin bütün fabrikalarında 

toplam 10-15 mühendisin bulunması gibi. Bu büyük 
işletmelerin başında bulunması icabeden 1 - 4 dere
celerdeki idarî, teknik personel oranı çok azdır ve 
dikkati çeken nokta, memur sayısı kuruluş dönemin
de 5250 iken, bugün 5268'dir. Artan çok büyük ta
leplere, Tekelin zamanında cevap verebilmesi için, 
yatırımlarının süratle gerçekleştirilmesi lâzımdır. 
Maltepe, Adana sigara fabrikalarında olduğu gibi de
ğil tabiî. 

Yukarıda saydığımız sebeplerden, Tekelin yıllık 
satış kârı da düşmeye başlamıştır. Tekel, en fazla 
kârı 1968 senesinde 1 158 000 000 lira ile yapmış bu 
seneden sonra bu kâr düşmeye başlamış, son sene
lerinde ise bilançosunu zararla kapar hale gelmiştir. 
Bu yönü ile de Maliyeye yardım değil, Maliyeden 
yardım görecek durumdadır. Bizce, bu hale gelişin
de siyasal tercihin çok büyük rolü vardır. Tekelin 
yeni ve kârlı faaliyet alanlarına girmemesi, monopol 
durumunda olmayan bira, kibrit, şarap gibi üretim 
dallarında piyasa paylarının azaltılması ve monopol 
yetkilerinin tercihen kaldırılması, siyasal tercihin 
Tekele verdiği istikametlerdir. 

Geleceğini hiç iyi görmediğimiz Tekelin bugün 
düştüğü çıkmazdan kurtarılması için, bugünkü huku
kî statüsünün ve örgütleşme yapısının değişmesi, kâr
lılık ve verimlilik temeline oturtulması, açık bir de
yimle Tekelin bir Kamu İktisadî Teşebbüsü haline 
getirilmesini, teknik ve idarî kadrolarının güçlendi
rilmesini C. H. P. Grupu olarak şart görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunu iki amaç için çıkmıştır. Tütün mahsulünün iç 
tüketim ve ihracat dengesini sağlamak ve kalite bakı
mından geliştirmek. 400 bin dolaylarında üretici 
aileyi ilgilendiren tütün ürünü, şu anda bir sorun 
haline gelmiştir. 

Şöyle ki; 40 milyon nüfuslu iç tüketimi 70 - 80 
milyon kilo olan Türkiye'yi iyi bir pazar olarak gö
ren dış tröstler, tıpkı İkinci Dünya Harbinden sonra 
bütün Avrupa'yı nasıl Şark tütünlerinden vazgeçirip 
Virginia tütünlerine alıştırmışlarsa, Türkiye için de 
aynı politika tatbik edilmek istenmektedir. Ucuz ve 
kaçak sigaraların bir manası da budur. 

Öğrendiğimize göre, Türk tütünleri, kimyasal 
analiz neticesinde, dünyanın en az katran ve en az 
nikotin ihtiva eden tütünleridir. Bu husus ilmî ger
çeklere uygun ise, bunun reklâmı esaslı bir şekilde 
yapılarak, bütün dünyaya duyurulması suretiyle ye
ni pazarlar yaratılabilmesi mümkündür. Bu vazife 
Bakanlığın aslî görevidir. Zira, Virginia piyasasına 
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karşı daha fazla fiyatla tütün satma imkânı, az kat
ranlı, az nikotinli Türk tütünleri ile olacaktır. 

Filtreli sigara kuyruklarının neticesi sigara üreti
minin özel kesime verilmesini veya yabancı sigara 
ithalini intaç ettiremez. Zira, 400 bin üretici aileyi 
yakından ilgilendiren tütün ekiminden soyutlayarak, 
sigara ithali ve imali ayrı bir kesimde düşünülemez. 
Filtreli sigara olayında'arz - talep dengesinin yakın 
bir zamanda sağlanacağını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Geçen yılki ekici tütün piyasasından üretici çok 
memnundu, aynı memnuniyetin bu seneki Ege eki
ci tütün piyasasında da görülmesi bizleri memnun et
miştir. Grupumuz adına Sayın Bakana teşekkürleri
mizi arz ederim. Tütün üretiminin ne kadar meşak
katli bir faaliyet dalı olduğu gözönüne alınırsa, üre
ticiye dönük her politika bizi memnun eder. 

Ayrıca, bu noktaya gelmişken, üreticiye ödenen 
paralardan muayyen bir yüzde kesintisi ile üretici
lerin de ortak olacakları sanayie kaynak aktarmak 
ve üreticilerimizi de bu yolla Zengin etmek mümkün 
görülmektedir. 

Çay - Kur : 

Doğu Karadeniz halkının tek geçim kaynağı olan 
çay ürünü 116 bin ailenin geçimini sağlamaktadır. 
Bütün ekim sahası 400 bin dönüme ulaşmıştır. 200 
bin ton civarında üretilen çay yaprağı, 21 fabrika 
ve 9 atelyede işlenmektedir. Yeni kurulmuş olan 
Çay - Kur Genel Müdürlüğü, yukarıda verdiğimiz 
rakamların üstesinden gelmeyi üzerine almış bulun
maktadır ve Çay - Kur Doğu Karadeniz bölgesinin 
tek ümidi durumundadır. 

Çay mevzuunda kısa başlıklarla isteklerimizi sı
ralayacağız : 

1. — Çay - Kur Genel Müdürlüğünün noksan 
idarî ve teknik kadroları süratle doldurulmalıdır. 

2. — Çay enstitüsü kurulup, çay eksperleri sü
ratle yetiştirilmelidir. 

İkibuçuk yaprak meselesi kökünden halledilme
lidir. Çay alım yerlerinden fabrikalardaki işletmelere 
geçiş zamanı çok kısaltılmalıdır. 

Mamul çayın paketlenmesi, mutlaka ve mutlaka 
çay fabrikalarının yanında olmalıdır. Çay tohumun
da bulunan '% 36'lık nebatî yağın, Çay - Kur tara
fından, pres ve ekstraksiyon usulü ile elde edilmesi
nin sağlayıcı tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. 

1975 Gümrük ve Tekel bütçesinin ülkemize, 
Gümrük - Tekel mensuplarına hayırlı olmasını di

ler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygıları
mı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lütfi 

Köktaş, buyurunuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA LÜTFİ KÖKTAŞ 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi Millî Selâ
met Partisi Grupu adına saygı ile selâmlarım. 

1931 yılında kurulan Gümrük ve Tekel Bakan
lığı, bütçeye büyük gelir sağlayan, üretici ve tüketici
yi geniş çapta ilgilendiren, dış ticarette, turizmde 
önemli rolü olan büyük kuruluşlarımızdandır. Bu 
bakanlığın bünyesinde Gümrükler Genel Müdürlü
ğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tekel 
Genel Müdürlüğü ve Çay - Kur Genel Müdürlüğü 
gibi, mühim müesseseler mevcuttur. 

Tekel Bakanlığının yurdumuz ekonomisinde ve 
çalışma hayatımızda büyük bir yeri vardır. Halkımı
zın, günlük tüketim mallarını teminde büyük çapta 
etkili olmaktadır. Bu derece halkımızın yaşantısına 
katkısı olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kuruluş 
Kanunu otuz sene önce çıkarılmış olup, günümüz 
ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu sebeple, ge
çen devre kadük olan kuruluş kanununu yeni baş
tan ele alınarak Meclislerimizden geçirilmelidir. 

Tekel Bakanlığına bağlı Çay - Kur Genel Müdür
lüğü, teşkilât ve çalışma bakımından bir türlü isteni
len düzeye ulaşamamıştır. Yurdumuzun diğer bölge
lerinde birkaç çeşit ziraî ürün yetiştiği halde, Doğu 
Karadeniz bölgesinde 130 bini aşkın ailenin tek ge
çim kaynağı çay ürünüdür. 

Yıllardır, uzun vadeli teşvik tedbirleriyle, çay 
üreticileri, eskiden yetiştirdikleri mısır, lahana ve 
fasulye gibi ürünlerini çayın yanında yok ederek, ik
tisadî kaderlerini çaydan alacakları paraya bağla
mışlardır. Bu bölgede, 400 bin dekar arazi çay ekim 
alanı haline getirilmiştir. Çay üreticisi, her gün artan 
hayat pahalılığı karşısında, çaydan para alacağı za
mana kadar sekiz ay banka, esnaf kooperatifi ve tefe
ciye borçlanmakta ve bilâhara çaydan aldığı para 
da bunlara yetmemektedir. Yıllardır emeğini alınte-
rine katarak toprağa akıtan ve bunun sonunda, sene
lerdir ürününün el emeğinin değerini alamayan çay 
üreticisi, gerçek manada mağduriyetten kurtulama
mıştır. 

1974 yüında Bakanlar Kurulunca çay yaş yaprak 
fiyatı 450 kuruştan 625 kuruşa çıkarılmış ise de bu 
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fiyat çay üreticisini devamlı artan hayat pahalılığı 
karşısında sıkıntıdan kurtaramamıştır. Diğer yan
dan, geçen seneki Koalisyon Hükümetinin Gümrük 
ve Tekel Bakanı, çay konusundaki bilgisizliği ve hal
kın sıkıntısını anlamaktaki tecrübesizliği nedeniyle, 
âdeta toprağın verimini tahdit etmek düşüncesiyle, 
bir dekar araziden 450 kilodan fazla yaş çay yapra
ğı alınamayacağına dair Hükümet Kararnamesi, çı
karılmasına vesile olmuştur. 

Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir mevzuat topra
ğın verimini bu şekilde tahdit etmeye cevaz vermez. 
Bilâkis, verimi artırmak için gerekli tedbirleri alır. 
Hatta, fazla verim sağlayan üreticiler mükâfatlandı
rılır. Bizde de, kanunî mevzuat ve Anayasamız mah
sulü teşvik etmekte olduğu halde, çayda toprağın 
verimini dekar başına 450 kilo ile tahdit etmek üre
ticiye zulüm olduğu kadar, Anayasayı ihlâl mahiye
tindedir. 

Çay bölgesinde, bu işten anlar uzmanlara yaptı
rılacak bir inceleme ile bir dekar araziden yerine 
göre 700 - 800 - 1000 kilo yaş çay alınabileceği anla
şılacaktır. Bu tahdit kararnamesinden sonra çay üre
ticileri, müteaddit haklı şikâyetlerini bölge parlamen
terleri kanalıyle zamanın Bakanına birçok kere ilet
mişlerdir. Haktan yana olmanın yalnız lâfını yapıp, 
hizmetini yapamayan Sayın eski Bakan, çay bölgesi 
halkına eziyet etmekten zevk alırcasına hatada İsrar 
etmiştir. 

Yeni Hükümetin Gümrük ve Tekel Bakanından, 
bu haksızlığı düzeltmesini bekliyoruz. 

Bu yetmiyormuş gibi, çay bölgesi üreticisinin 
1974 malî yılına ait 45 milyon lira parası halen öden
memiştir. Tütünde, pancarda ve diğer mahsullerde 
üreticilerin 1974 malî yılı paraları ödendiği halde, 
çay üreticilerine yapılan bu değişik işlemle hangi zih
niyete hizmet edildiği bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Çay bahçelerinde üretilen 200 bin ton civarında
ki çay yaprağı 21 fabrika ve 9 atelyede imalâta tabi 
tutulmaktadır. 

Çay - Kur Genel Müdürlüğünün rasyonel bir ça
lışma sağlayabilmesi için, tarımsal kültüre sahip 
424 uzmanı bünyesinde görevlendirmesi lâzımdır. 
Ancak, bu kadroların 112'si dolu, 312'si münhaldir. 
Yine alt derecede istihdam edilmesi gerekli 1060 me
murdan 772 adedi dolu, 288 adedi münhaldir. 

Çay Kurumu, muhtaç bulunduğu uzman ve per
sonele kavuşturularak, bu müessese normal çalışır 
hale getirilmelidir. 

Çay bölgesinde mevcut 1 100 civarındaki çay 
alım yerlerinde çalıştırılan çay eksperlerinin, meslekî 
kültür ve bilgi sahibi kimselerden seçilerek, çay alı
mındaki huzursuzluk mutlaka giderilmelidir. 

Çay alım evlerinde alman yaş çay yapraklarının 
solmadan ve zedelenmeden zamanında fabrikalara 
ulaştırılması ve özellikle Mayıs aylarındaki izdihamın 
önlenmesi için, ihtiyaca uygun nispette yeni çay fab
rikaları yaptırılıp işletmeye açılmalıdır. 

İmal edilen çayın paketlenmesi için, paketleme 
tesislerinin çay bölgesinde yapılarak işletmeye açıl
masında zaruret görmekteyiz. 

Çaycılığımızın en önemli sorunlarından birisi de, 
içte ve dışta satışını normal hale getirmektir. Çay -
Kur ambarlarında ihtiyaçtan fazla çay varken, ülke
mizin çeşitli bölgelerinde tüketici çay bulmakta sı
kıntı çekmektedir. Bu durum acilen giderilmelidir. 

Bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdan 
yurdumuza, kalitesi yerli çayımızdan düşük olduğu 
halde, sırf ambalajı sayesinde sürüm temin eden çay 
kaçakçılığı süratle önlenerek, yerli çayımızın satışı 
bütün yurtta temin edilerek Hazineye daha çok gelir 
sağlanmalıdır. 

Çaycılığımızın bilimsel yönden geliştirilmesi için 
Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bir çay ens
titüsü kurulmalıdır. 

Son aylarda ülkemizde yokluğu çekilen nebatî' 
yağ sıkıntısını önlemek için, çay fidanlarından elde 
edilen tohumlardan nebatî yağ imali için gerekli gi
rişimlerde bulunulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, dünyanın en mükem
mel tütünlerini ihtiyaçtan fazla yetiştiren ülkemize, 
yabancı menşeli sigaraların külliyetli miktarda kaçak 
olarak sokulması Devlet Hazinesine büyük zararlar 
tevlidetmektedir. 

Kendi tarlasında yetiştirdiği tütünün bir demeti
ni içmesinin yasaklanması karşısında, kaçakçılığı ön
lemekle görevli. olanların ve Devlet ricalinin, masa
larında ve ceplerinde kaçak sigaraların sık sık ve 
açıkça görülmesi, Devlet nizamına karşı itimadı sars
maktadır. 

Yine yurdumuzda aylardan beri filtreli sigara 
karaborsası devam etmesi ve Devletimizin bu mese
leyi bir türlü halletmemesi, memleketimizde bir hu
zursuzluk vesilesi olmuştur. Bu durumun önlenmesi 
için, yapımlarına devam edilen İstanbul, Malatya, 
Adana, Bitlis sigara fabrikalarının yapımları süratle 
tamamlanmalı, gerekirse ihtiyaç nispetinde yenileri 
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yapılmalıdır. Bu meyanda, tütün bölgesi olan Trab
zon'da bir sigara fabrikası yapılmalıdır. 

Gümrük muhafaza ve gümrük muayene teşki
lâtları, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale 
getirilmelidir. Kaçakçılığı önleyebilmek için araç, 
gereç, silâh ve personel bakımından modernize edil
melidir. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin aileleriyle yur
dumuza gelirken beraberlerinde getirecekleri eşyala
rın neler olduğunu teşkilâtta bilen yok. Bu yüzden, 
yurda getirebilirim düşüncesiyle gümrüğe gelir, mü
saade etmezler, eşyalar gümrükte kalır veya geri 
götürmek zorunda kalır. İşçilerimizin gümrüklerden 
neler getirebilecekleri açıklığa kavuşturulmalıdır. İş
çilerimiz yurda gelişlerinde, gümrük muayenesi ba
kımından hudut kapılarında günlerce bekletilmekte
dir. Gümrüğe tabi malların rüşvetle yurda sokulduğu 
iddiası çok yaygın bir haldedir. Hudut kapılarında 
işçilerimize ve turistlere iyi muamele edilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bağış yoluyle yurda getirilen otomobillerin, güm
rüklerde fazla bekletilmeden ilgili kurumlara veril
mesi kolaylaştırılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Tekel Bakanlığı, ayrıca 
birçok kötülürklerin kaynağı olan alkollü içki ima-
lâtıyle meşgul olmaktadır. Devletimiz, bir taraftan 
vatandaşın sağlığını korumakla ilgili tedbirleri alacak 
ve hatta çeşitli vesilelerle içkinin sağlığa zararlarını 
bildirecek, ondan sonra da alkollü içkileri bizzat 
kendi eliyle imal edecek bu, Devlet anlayışıyle bağ
daşmaz, kanaatindeyiz. 

Yine, Arpanın bira olarak imali yerine; hayvan
cılıkta ve yem sanayiinde kullanılarak, memleketi
miz için, büyük ihtiyaç duyulan et, süt, peynir ve yağ 
verimlerinin artırılması daha uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

Üzümden şarap yaparak milletimizi zehirleyece
ğimiz yere, üzümü konsantre ederek, glikoz haline 
getirip halkın şeker ihtiyacının giderilmesi, halk sağ
lığı yönünden daha uygun düşecektir. 

Bugün memleketimizde tuz imali hâlâ iptidaî 
usullerle yapılmaktadır. Sanayi ve endüstride ihtiya
cı duyulan tuz imalinde, rafineri tuz fabrikaları 
kurularak modernize edilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
burada bitirirken, 1975 malî yılı Bütçesinin Bakanlı
ğa ve memleketimize hayırlı olmasını diler, Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Yüce Meclisin üyeleri

ne saygılar sunarım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efendim. 

G. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

1975 malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

1931 yılında kurulmuş olan, 2825 sayılı teşkilât Ka
nunu ile faaliyette bulunan Gümrük ve Tekel Bakan
lığı, bütçemize büyük gelir sağlayan, dış ticaret ve 
turizm politikasının gelişmesinde çok mühim rolü 
olan bakanlıklarımızdan birisidir. Bu Bakanlık, kurul
duğu günden beri her yıl bütçe kanunları münase
betiyle çok ciddî tenkitlere uğramaktadır. 

Tekelin tutarsız politikası, tatbikatta bürokrasi, 
gümrüklerdeki çok ciddî şikâyetler yürekler acısı ol
muştur. Şimdiye kadar Gümrük ve Tekel. Bakanlığı 
bütçesi üzerinde siyasî partilerin grup sözcülerinin 
konuşmalarını incelediğimizde, sanki iktidara gelme-
yecekmiş gibi konuşmalar yapılmış, iktidara gelince 
de eski iktidarların icraatından öteye gidilememiştir. 

Ülkemizde normal demokratik düzenin kurulup 
yürütülebilmesi için, muhalefetin bir gün iktidara ge
leceğini hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Dün «ak» 
dediğine, bugün «kara» dememelidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuş
macılar, öteden beri çay konusunu, tütün piyasasının 
fiyat tespitini, tuz, bira ve kaçakçılık konusunu dile 
getirmişlerdir. 

Türkiye'nin, milletlerarası ekonomik münasebet
lerini rasyonellik içinde yürütebilmesi için, serbest li
manların ve serbest bölgelerin kurulması lâzımdır. 
Serbest liman ve serbest bölgenin bir memleketin eko
nomisinde büyük değeri vardır. 1953 yılında meriyete 
giren kanun, gereğince, cüzi bir yerde bu denenmiş; 
fakat idareler arasında ihtilâf sebebiyle, demiryolları, 
denizyolları ve gümrükler karmakarışık hale gelmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye süratle serbest liman 
ve serbest bölge kurmak yoluna girmelidir. Aksi tak
dirde, beynelmilel ilişkilerimiz, ekonomimiz son de
rece içinden çıkılmaz bir duruma düşecektir. Ül
kemiz için en hayatî konu, serbest yaş meyve ve sebze 
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ihracatı ile ilgili olarak, kara yolu nakliyatı plakasını 
taşıyan TIR kamyonları meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu eski Bakan arka
daşımız Sayın Türkmenoğlu tarafından basma ve 
Yüce Meclise açıklandığı gibi, çok ehemmiyet arz et
mektedir; kaçakçılığın bu kamyonlarla yapıldığını id
dia etmiştir, istediğimiz kadar bu kötü diyelim, îşin 
içinden çıkma çareleri bulunmadıkça, sözlerimiz bir 
mana ifade etmeyecektir. Türkiye'nin ekonomisinin 
bütünleşmesi için, entegre hale gelmesi için, TIR kam
yonlarının nakliyatına katî zaruret vardır. Bir anlaş
ma gereğince bu işin içine girmişiz, bunu yürüteceğiz. 
Dünya Kalkınma Bankasından, soğuk hava tesisattı 
kamyon nakliyatı için kredi almışız. Oldukça gelir 
getiren bir konudur. Ekonomiyi harekete getiren mü
essesenin karşısına geçmenin manası yoktur. Bunun 
kötülüklerini bertaraf etmek, kaçakçılık kapılarını 
kapamak, memlekete daha hayırlı hale getirme ted
birlerini almamız lâzımdır. 

Bu itibarla, müesseselerin kötülüğüne bakarak, 
onların karşısına geçmenin doğru olmadığı inancında
yız. Dünya nereye gidiyorsa, Türkiye'de o yola git
menin, noksanlıklarını ikmal etmenin mecburiyetini 
hissetmelidir. Bu müesseselere sırt çevrildiği takdirde, 
ihtiyaçlar bizi zorlar; ama seneler geçmiş olur, Türk 
ekonomisi büyük zarar görür. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilendiren kanun
larımız eskimiştir. Tuz kanunu günün koşullarına ce
vap verecek hale gelmekten uzaktır. 

/Kaçakçılık konusunda, kanunlarda esaslı tadiller 
yapılmalıdır. Kaçakçılık Kanunundan sorumlu ve mu
hatap, Gümrük ve Tekel Bakanlığı olduğu halde, ko
ruma ve takip işi jandarmaya ve polise verilmiştir. 
Bu görevin münhasıran Bakanlığa verilmesi inancın
dayız. 

TIR Kamyonlarının yurdumuzdan geçişlerini çok 
sıkı surette takip etmeliyiz. 

Bugün gerçek şudur : Eski Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın Türkmenoğlunun, basın ve televizyon 
yolu ile kamuoyuna verdiği müjde; «Mart 1974 tari
hinden itibaren 2 ay içerisinde filtreli sigara sıkıntısı 
kalkacak, fabrikalar çift vardiya halinde çalışacak» 
şeklindeydi. Aradan 6 - 7 ay geçmesine rağmen, bu 
sıkıntı giderilememiş, vatandaş kuyruğa girmiştir. Filt
reli sigara konusu, bakanların hilafı hakikat beyanları 
karşısında, devletin itibarını ilgilendiren çok önemli 
bir konu haline gelmiştir. Eski Bakan kürsüden, bu 
konuyu halledeceğini söz verdiği halde, sigara sıkın
tısı giderilememiştir. 
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Sayın milletvekilleri, çay konusuna gelince; bil
hassa Karadeniz bölgesinin hayatı olan çay için, Hü
kümet teşvik tedbirlerini almalıdır. Karadeniz bölge
sinin çay sayesinde kalkındığını kimse inkâr edemez. 
Dünyadaki çay üretimi, tüketimin çok üstündedir. 
Bizde de öyledir. Şu anda ülkemizdeki çay sıkıntısı
nın nedenlerini anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Bu Bakanlık hakkında temennilerimizi şöylece sı
ralıyorum : 

1. — Maliye Bakanlığına büyük kaynak yaratan, 
büyük vergi tahsilatı yapan bakanlık Gümrük ve Te
kel Bakanlığı olduğu halde, personel kadrosu vesaire-
si son derece kifayetsizdir. Bakanlık 20 - 30 kişinin fe
dakârlığı, feragati ve vatanseverliği ile yürümektedir. 
Bu bakımdan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı personeli
nin kadrosu tamamlanmalıdır. 

2. — Gerek kaçakçılık, tuz vesair kanunlarındaki 
aksaklıklar ve mevzuattaki boşluklar süratle doldu
rulmalıdır. 

3. — Kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbirler 
derhal alınmalıdır. 

Gümrük kapılarında saatlerce bekleyen yabancı
lar ve Türk işçileri, en seri şekilde kapılardan geçirile
rek insanî muamele yapılmalıdır. 

Avrupa'dan dönen Türk işçileri çok acı şikâyetler
de bulunmaktadırlar. Gümrük kapılarında yapılan 
muamelelerden dolayı «Vatanımıza dahi gelmek iste
miyoruz» diye şikâyet etmektedirler. Bu acı şikâyetle
re son verilmelidir. 

Tekelin tütün maddelerinin aynı vasıfta, hatta di
ğer maddelerinin de bütünüyle aynı vasıfta ülkenin 
her yerinde satılmasına itina edilmelidir. 

Filtreli sigara sıkıntısı ve kuyrukları yok edile
rek, en seri şekilde fabrikaların bitirilmesi en halisane 
temennilerimizdir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupunun Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüş ve temennilerini arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu bütçenin Bakanlığımıza, Bakanlık mensupları
na, yüce milletimize hayırlı olması dileğiyle Yüce Mec
lisi saygıyle selamlarım. (C. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cevat Yalçın. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT YALÇIN (Rize) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1975 malî yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına tenkit 
ve temennilerde bulunmak için huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrükler Genel 
Müdürlüğü, bağlı kuruluşları olan Çay-Kur ve Te
kel Genel müdürlükleri sebebiyle çok geniş bir va
tandaş kitlesine hitap etmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Devlet gelirlerinin 
% 20'ye yakın kısmını temin etmesi nedeniyle, ma
liyemiz ve ekonomimizle yakinen ilişkilidir. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlarca işletilen çok sayıda 
fabrikalar, dünya devletleri arasında her gün biraz 
daha gelişen ekonomik ve sosyal münasebetler ve bu 
münasebetlerin Bakanlığa yüklediği yeni görevler na
zara alındığında, en önemli bakanlıklarımızdan biri 
olduğu ortaya çıkar; fakat buna rağmen, kendisine 
tevdi edilen görevleri lâyıkıyle ifa edebilecek kadro ve 
imkânlara maalesef sahip bulunmamaktadır. Diğer 
bütün bakanlıklarda personel kadrosu seneden sene
ye artırıldığı ve verilen yüksek dereceli kadrolar se
bebiyle kalifiye eleman bulma ve istihdam etme im
kânı sağlandığı halde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu 
imkânlara sahip olamamıştır. Bakanlığın personel 
masraflarının seneden seneye azalması bu iddiamızın 
delilidir. Bakanlığın .kendisine verilen görevleri ya
pabilmesi için gerekli kadrolara acilen kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Gümrükler Genel Müdür
lüğü ve hizmetleri denince akla gelen, kaçakçılık ve 
gümrük kapılandır. Bir memlekette ihtiyaç madde
lerinden bazılarının miktarı talebi karşılayamaz veya 
bazı ihtiyaç maddelerinin iç ve dış piyasalar arasında 
büyük fiyat farkı olursa, o memlekette kaçakçılık 
olur. 

Polisiye tedbirlerle kaçakçılığın önlenmesi müm
kün değildir. Temin edilen menfaatin çokluğu ve bu
na ilâveten yakalanmama ümidi cezayı unutturur. 
İşte bu sebeple, kaçakçılığı önlemek için ekonomik 
tedbirlere ağırlık vermek gerekir. Esasen, kaçakçılıkla 
mücadele sadece Gümrük ve Tekel Bakanlığına mev
du bir görev değildir. Gümrükler Genel Müdürlüğü
nün kaçakçılık mevzuunda diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapması gerekmektedir. 

Ancak, bu genel müdürlüğün vazife görebilmesi 
için gerekli araç ve gereçlerle teçhiz edilmesi lâ
zımdır. 

Günümüzde turizmin büyük önem kazandığı ve 
hatta turizmin bir sanayi olarak değerlendirildiği bi
linen bir husustur. Dış ticaretimizde büyük açığımı
zın bulunması, turist celbine uygun sahalara sahip ol
mamız nedenleriyle turizm, memleket için daha da 
önem taşımaktadır. Turizmden daha çok faydalana
bilmemiz için giriş kapılarındaki tesislerimizin ıslahı, 
bu yerlerdeki personelimizin eğitilmesi ve personele 
maddî ve manevî imkânlar sağlanması gerekmektedir. 

Mevcut 52 giriş kapımızda son senelerde yapılan
ları memnunlukla karşılamakta ve fakat kâfi gör
memekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda sadece Doğu Kara
deniz bölgesinde çay tarımı yapılmaktadır. Bölgede 
404 bin dekar çay tarlası mevcut olup, 116 bin aile 
tek ürünleri bulunan çayla geçimlerini temin etmek
tedir. Yaş çay yaprağının tek alıcısı Çay Kurumu
dur. Müstahsille kurum arasında bir anlaşma vardır. 
Bu anlaşmaya göre, müstahsil vasıflı çay yaprağı 
istihsal etmek ve bunu alım yerlerinde kuruma tes
lim etmekle mükelleftir. Bundan sonrası, yani yaş 
çay yaprağının alım yerlerinden fabrikalara intikal 
ettirilmesi ve işlenmesi kuruma ait bulunmaktadır. 
Yaş çay yaprak bedeli Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. Tabiî ki, bu tespit yapılırken 1 Kg. çay yapra
ğının müstahsile maliyetinin nazara alınması ve bu
nun üzerinden bir fiyat tespiti gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, 
1973 senesi yaş çay yaprak bedelinin, zamanın hükü
metince tespiti çalışmaları yapılırken, aynı senenin 
Nisan ayında verdiği bir beyanatla fiyatın 700 kuru
şun üzerinde olması gerektiğini ifade etmişlerdi. Hal 
böyle iken, 1973 seçimleri sonunda iktidara gelen 
C. H. P. ve Başvekil olan Sayın Ecevit, 1974 sene
sinde üretilen yaş çay yaprağına sadece 625 kuruş 
fiyat vermiştir. Köyden ve köylüden yana olduğunu 
dilinden düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisinin sa
dece bu beyanatı, bu beyanatı ile bağdaşmayan tat
bikatının mukayesesi ile samimiyetleri mevzuunda 
hükme varmak mümkündür ki, çay müstahsili bu hu
sustaki hükmünü vermiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ik-
tidarınca 1974 senesi yaş çay yaprağı için tespit edi
len 625 kuruşluk fiyat, sadece yaptığının söylediğine 
uymaması ile kalmamaktadır. 1973 senesinde çay 
yaprağının kilosunun maliyetinin 700 kuruş olduğu
nu, paranın o günkü satmalma gücüne göre ifade et
miş idiler. Dolayısıyle 1974 senesinde yapılan tes-
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pitte de, o ana kadar yaptıkları ve iktidarları süre
since devam ettirdikleri ölçüsüz zamları ve bunun ne
ticesi paranın 1974 senesindeki satınalma gücünü na
zara almaları gerekir idi. 

Fazla zamanınızı almamak ve sadece mukayese 
imkânı vermek maksadı ile bir örnek vereceğim. 

Çay müstahsili 1973 senesinde kilosunu 450 ku
ruştan sattığı çay yaprağının 34 kilosu ile bir çuval 
ekmeklik un alabildiği halde, 1974 senesinde 625 ku
ruştan sattığı çay yaprağının 60 kilosu ile aynı ek
meklik unu satmalabilmiştir. Bunun, çay müstahsili
nin bütün ihtiyaç maddelerine teşmil edilmesi müm
kündür. Bütün bunlar, 1974 senesinde hakikî manası 
ile çaya bir zammın yapılmadığını ve hatta yaş çay 
yaprak fiyatının 1973 fiyatının aşağısına düşürüldüğü
nü göstermektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bununla kalma
mış, 1950 senesinden 1973 seçimlerine kadar bu böl
gede oy alamamış olmasının intikamını alırcasına 
bir tatbikatın içine girmiştir. 10 aylık iktidarında, 
dünyanın hiçbir yerinde benzerine rastlanmadığı, 
ilim ve teknoloji ile izahı mümkün bulunmadığı ve 
sadece Mayıs ayındaki tatbikatı ile yanlışlığı ortaya 
çıktığı halde, dekar başına 450 Kg. dan fazla yaş yap
rağın mubayaa edilmemesi, mubayaa edilmesi halin
de ise, bedelinin ödenmemesi için Bakanlar Kurulu 
karar almış ve İsrarla bu kararını uygulamıştır. 20 
gün evveline kadar çay müstahsilinin, bu fazlalık se
bebi ile 200 milyon civarında alacağı bulunmakta 
idi. Cumhuriyet Halk Partili Bakan bu tatbikatına 
gerekçe olarak, suiistimali göstermiş ve dolayısıyle 
tüm çay müstahsilini ve Çay - Kur görevlilerini çok 
ağır bir şekilde itham etmiştir. 

Çay müstahsilinin reyleri ile Parlamentoya gel
miş ve ö muhterem insanları temsil etme şerefine sa-
hibolmuş bir milletvekili olarak bu ithamı şiddetle 
reddediyorum ve tüm müstahsiller gibi çay müstahsi
linin de en az bu ithamı yapan C. H. P. li Bakan 
kadar faziletli olduğunu bu kürsüden tekrarlıyorum. 

Sayın Türkmenoğlu'nun Bakanlığı döneminde, 
kurumca 206 bin ton yaş çay yaprağı mubayaa edil
miştir. 1973 ve daha önceki senelerde yapılan muba
yaa, miktar olarak aynıdır. Bakanlığı döneminden 
önceki senelerde suiistimaller yapıldığını, dekar ba
şına 450 Kg. lık tahdidi bu suretle koyduğunu söyle
yen eski bakandan, tahdide rağmen yaş çay yaprak 
miktarında bir farklılık olmadığına göre, aynı suiis
timalin 1974 senesinde de, yani kendi bakanlığı dev

resinde de oulp olmadığını, olmuşsa ne gibi tedbirler 
aldığını öğrenmek isterim. 

Görülüyor ki, tahdit hiçbir haklı gerekçeye isti
nat etmemekte ve aksine, aracı ve tefeci edebiyatçı
ları bu yanlış ve maksatlı tatbikatları ile, belki de 
aracının bulunmadığı tek mevzu olan çay alımında 
da aracılığı ihdas etmişler ve bazı kimselere haksız 
kazanç imkânı sağlamışlardır. 

Sayın C. H. P. li bakan bölge milliyetvekillerine; 
haksızlık yaptığını itiraf etmiş olmasına rağmen, gu
ruru sebebiyle dönüşünün mümkün olmadığını, söy
lemiştir. Bunun üzerine hatadan dönmenin fazilet ol
duğu kendisine hatırlatıldığı halde, gururu uğruna 
faziletli yolu kenara itmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarının çay müstahsilini mağdur eden kararları, 
C. H. P. li bakan tarafından ilân edilirken ve koy
duğu prensiplerden dönüş yapmayacağını, kendisini 
bu yoldan bölge iktidar milletvekilleri dahil kimse
nin çeviremeyeceğini, Devlet adamlığı ciddiyeti ve 
ağırbaşlılığı ile bağdaşmaz bir eda ile ifade ederken, 
bakanlarını çılgınca alkışlayan bazı parlamenter ar
kadaşlarımızın, bu kararlar mensuboldukları partinin 
iktidar döneminde alınmamış ve tatbik edilmemiş 
gibi, bu kürsüden konuşmak ve basın toplantısı yap
mak suretiyle, gerek kararların alınışında ve gerekse 
tatbikatında hiçbir dahli bulunmayan bugünkü Hü
kümeti suçlamaya kalkışmalarını esefle karşılıyor ve 
bunun değerlendirilmesini, muhterem çay müstahsili
nin hürmet ettiğim yüksek takdirlerine bırakıyorum. 

Hammadde olarak Rize çayı dünyanın en nefis 
çayıdır. Her gün her vatandaşın sofrasında yer alan 
çaydaki şikâyetlerimiz, imalât hatalarından geliyor. 
Bu mevzuda müstahsile hiçbir kusur izafe etmek 
mümkün değildir. Çay müstehlikinin haklı şikâyetle
rinin ortadan kalkması için yeni çay fabrikalarının 
yapılması, çay yaprağının alım yerlerinden bekletil
meden fabrikalara intikal ettirilmesi ve derhal işle
me tabi tutulması gerekir. 

Çay tarımı sadece Doğu Karadeniz bölgesinde 
yapıldığından ve çay fabrikaları da bu bölgede oldu
ğundan, paketleme işinin de aynı yerde yapılması 
icabeder. Bu sebeple, istanbul ve Ankara'da mevcut 
paketleme tesislerinin çay bölgesine intikal ettiri'mesi 
ve çay bölgesinde mevcut paketleme fabrikasının 
noksan kısımlarının tamamlanarak tam kapasite ile 
çalıştırılması gerekir. 
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1975 bütçesinde çay mevzuunda tek bir yeni ya
tırımın bulunmaması bizi üzmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

CEVAT YALÇIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri; yurdumuzun tarım ürünlerinin bir kısmının tek 
alıcısı ve birçoklarının baş alıcısı Tekeldir. Tekel Ge
nel Müdürlüğü; ithalâtçı, ihracatçı ve ürettiği ma
mullerin iç piyasada satıcılığı yönleri ile ticarî ka
rakter taşıyan bir devlet kuruluşudur. 

Bu Genel Müdürlüğün ticarî yönlerine rağmen, 
harcamaları Sayıştay vizesine bağlı bulunmaktadır. 
Ticarî harekette sürat ve seyyaliyet kazanmayan 
müesseseler, layıkı veçhile hizmet edemezler. Bu se
beple genel müdürlük statüsünün iktisadî Devlet Te
şekkülleri gibi bir statüye dönüştürülmesinin zarurî 
olduğuna inanmaktayız. 

Malumunuz olduğu üzere, Tekel Genel Müdürlü
ğünün hizmet mevzuları başında üretici tütünlerinin 
Devlet adına müdahale yolu ile mübayaasıdır. Tütün 
üreticisinin alınterinin değerlendirilmesi üreticinin 
ürününü gerçek değeri ile satabilmesi maksadını taşı
yan bu politikanın en ciddî ve en isabetli tatbikatına 
Adalet Partisinin iktidara gelmesi ile başlanmış bu
lunmaktadır. 

Bu tatbikat, Adalet Partisinin lâfla değil, icraatı 
ile Türk köylüsünün yanında olduğunu açıklıkla gös
termektedir. 1965'ten 1971 tarihine kadar yapılmış bu
lunan müdahale mubayaasından dolayı stoklar devre-
dilegelmiş, 1970 yılında bu stok miktarı 204 000 tona 
ulaşmış idi. 1970 devalüasyonu neticesinde, gerek 204 
bin tonluk stok ve gerekse 1970 - 1971 - 1972 yılları 
tütün ürünü, tamamen tasfiye edilmiş bulunmakta 
idi. 

tşte Adalet Partisi, isabetli ekonomik kararları ile, 
Merkez Bankasına 2,5 milyar lira borçlu olan ve am
barlan stok tütünle dolu bulunan tekeli 2,5 milyar 
liralık borçtan kurtarmış, stoklarını da tasfiye etmiş 
ve 1973 seçimlerinden sonraki iktidarlara borçsuz ve 
stoksuz bir Tekel bırakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, lütfen bağlayınız 
efendim. 

CEVAT YALÇIN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, tütün fevkalâde meşakkatle üretilen bir 
üründür. Bu sebeple, refah seviyesi yükseltilmiş ül
kelerde bu tarımdan vazgeçilmektedir. 1973 yılında 
dünya tütün rekoltesi istihlâkin altına düşmüş ve bu
nun neticesi, daha önceki yıllarda 1,50 dolar civarın-* 
da seyreden tütün fiyatları 2,04 dolara yükselmiş bu-
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• 1unmakta idi. Bu fiyatın karşılığı, masraflar çıktık-
I an sonra 25 liradır. Bu 25 liralık başfiyat Talû Hü-
I cümetince tespit edilmiş; fakat bu tespiti müteakip 
I ıcevit Hükümeti kurulduğundan, fiyatın ilânı Ecevit 
I hükümetince yapılmıştır ve maalesef Ecevit Hüküme-
I ti, sanki verdikleri fiyat, dünya fiyatlarının üstünde 
I miş ve tütün müstahsiline sübvansiyon yolu ile bir 
I 'iyat vermiş gibi görünmek suretiyle, bunu politika-
I larında istismar etmişlerdir. 

I Nitekim, 1974 mahsulü Ege tütün piyasası baş-
I fiyatının tespitine kadar, dünya tütün fiyatlarında 
I yeniden yükselmeler olmuş ve bu sebeple başfiyat 33 
I lira olarak tespit edilmiştir. 
I Konuşmanın sonuna gelmiş bulunuyorum. 10 ay-
I lık C. H. P. iktidarının tek muvaffakiyeti partizan-
I lıktır. Bütün Devlet kuruluşlarında olduğu gibi, Güm-
I rük ve Tekel Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarında 
I da geniş partizanlık yapılmıştır. Bunları tek tek say-
I mak zaman bakımından mümkün olmadığından, sa-
I dece bir örnek vereceğim. 
I Almanya'da çalışan bir işçi vatandaşımız Alaşe-
I hir Belediyesine 1973 model Mersedes marka bir 
I araba hibe ediyor. Belediye Başkanı A. P.'lidir. Bü-
I tün muameleler ikmal edilip, arabanın gümrükten 
I çekileceği gün, C. H. P.'nin Alaşehir îlçe Başkanı za-
I manın Köy tşleri Bakanı vasıtasıyle ve telefonla bu 
I arabanın verilmemesini Türkmenoğlu'ndan rica edi-
I yor. Bu sebeple arabanın teslimi durduruluyor, Be-
I lediye arabayı Ecevit Hükümetinin istifasından son-
I ra alabiliyor. Bu derece açık partizanlık, bugüne ka-
I dar hiçbir Hükümet döneminde olmamıştır. 

Konuşmama son verirken, bütçenin memleketimize, 
milletimize ve muhterem Bakanlık mensuplarına ha-

I yırlı ^e uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi Gru-
I pum adına saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalçın. 
I Demokratik Parti Grupu adına Sayın Süleyman 

Tuncel, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 

(Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
I üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1975 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde Demokratik Parti Mec-

I lis Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek 
I üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
I Bugün, tek başına Türkiye bütçesinin en büyük 
I kaynağı olduğu halde, kendine hayrı dokunmayan, 
I çeşitli imalâtlarıyle memleketimizin en güçlü ve eski 
J bir Bakanlığı olmasına rağmen, kendisini yenileye-
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memiş, dolayısıyle cıhzlaşmış bir bünyenin anoio-
misini yapmaya çalışacağız. 

Millete hizmet yönlerini, üretilen mal ve hizmet
lerin miktar, kalite ve fiyatları arasındaki bağlantı
yı 15 dakika içinde teşrih etmeye kudretimiz kifayet 
etmeyeceği için, ancak büyük kitleleri ilgilendiren hu
suslarla bazı Bakanlık hizmetlerine dokunmakla ik
tifa edeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, halihazır gümrük mevzu
atımız, yeni olmasına rağmen, bürokrasimizin yarat
tığı müziç karışıklıktan başka bir şey değildir, sade 
vatandaşlarımızın anlayıp, kendi gayretiyle sonuç-
landırabileceği basitlikte olmalıdır . 

Kapalı ve açık depo sahalarının kifayetsizliğine 
ilâveten, depoların birbirinden uzaklığı, işgücü ve za
man kaybını intaç ettirmektedir. Depoların kifayetsiz
liği, birçok hallerde millî servetin daha giriş kapıla
rında bozulmasına yol açmaktadır. Kara, deniz ve ha
va gümrük kapılarında, bilhassa onbinlerce kişinin gi
rip, çıktığı yerlerde alınan tertipler sayesinde, düzel
meye yüz tutmuş olan gümrük hizmetlerini daha da 
süratlendirerek, yabancı turistleri veya vatan hasre
tiyle yanan işçilerimizi geldiklerine pişman etmeyecek 
tertip ve düzeni almalıyız. 

Ayrıca, her sene Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt
çesinde her parti tarafından ehemmiyetle üzerinde du
rulan kaçakçılık olayları azalacağı yerde, maalesef 
artmakta ve aleniyet kesbetmektedir. 

Gerçi kaçakçılıkla mücadele bir hükümet proble
midir; ama bu hususla ilgili en mühim bakanlığın 
da Gümrük ve Tekel Bakanlığı olduğu aşikârdır. Ka
çakçılığın esası, hepimizin bildiği gibi'iktisadidir ve arz 
talep dengesizliğinin bir ürünüdür. Bütün yasaklara ve 
polisiye tedbirlere rağmen vukubulur. 

Her geçen ay, bir ay öncesine nazaran, çarşı ve 
pazarlarımızda yabancı eşyanın aleni satışlarının artı
şını görmek üzüntü vermektedir. Hudutların her iki 
tarafında fiyat bakımından fahiş farklar varsa, bütün 
zecrî tedbirlere rağmen kaçakçılık olması mukadder
dir. Bilhassa Tekelin son günlerde sigara fiyatlarına 
yaptığı hesapsız zamlar neticesinde, Güneydoğu Ana
dolu bölgesinde üstün paketleme ve hizmet etkinliği 
yanında, ucuzluğu ile de Tekelle rekabet ederek Ame
rikan menşeli sigara ticareti yapan kaçakçıların, ticarî 
sahalarını Ortaanadoluya doğru genişletmelerinden 
endişe etmekteyiz. 

Tekel maddelerine yapılan haksız zamları, enflas
yonu önleyici ve Devlete fazladan gelir sağlayan bir 
unsur olarak mütalâa etmeye imkân göremiyoruz. Biz 

bunu, pahalılığı kamçılayan, sigara kaçakçılığını teşvik 
eden, dolayısıyle Virjinya tipi tütüne halkımızı alış
tıracak bir husus olarak görüyor ve endişeleniyoruz. 
Devlet, kendi ürettiği mal ve hizmetlere haksız zamlar 
yaparsa, pahalılık süratle diğer mallara inikas eder ve 
netice olarak bu gibi hareketler fiyat artışlarının esba
bı mucibesi olur kanatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda çay sanayii sene
lerden beri, Doğu Karadenizde yaşayan 1,5 milyon 
vatandaşın fındıkla beraber aslî geçim kaynağı olmuş 
ve olmaktadır. Senelerce çaya yapılan direkt sübvan
siyonla beraber, imali ve pazarlanması gibi problemler 
hâlâ devam etmektedir. 

193 8'de yurdumuzda yetiştirilmesine başlanan ça
yın, 1950'lerden sonra hükümetlerin takip ettikleri ba
şarılı fiyat ve kredi politikalarıyle, tarıma dayalı bir 
sanayi türü olarak geliştiği müşahede edilmektedir. 

Bu politikaların sonucu olarak, göçebe hayatı ya
şayan çilekeş Doğu Karadenizlinin hayatında, toprağı
na yerleşme yönünde bir değişme olmuş, kendini haya
ta bağlayan umut ışıkları doğmaya başlamıştır. An
cak, aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen, vatandaş
larımızın, umutla sükûtu hayal arasındaki çalkantılı 
mücadelesi devam etmektedir. 

Her sene memleketimizde takriben 200 ilâ 220 bin 
ton yaş çay yaprağı üretilmekte ise de, fabrika kapa
sitelerinin kifayetsizliği yanında, ürün istihsal bölge
leri ile fabrika kapasite dengesizliği, çay yollarının ya
pılmayışı gibi sebeplerle soldurma ameliyesinin günü 
gününe ve tekniğine uygun yapılmayışı, çayın kalitesine 
tesir etmektedir. Bu arada tonlarca yaş yaprak heba 
edilmetkedir. Ayrıca, her fabrikanın soldurma, kıvır
ma, fermantasyon ve kurutma safhalarını ihtiva eden 
ünitetelerin dengesiz oluşu, zayiatı artırmakta ve ka
liteye tesir etmektedir. Bu suretle, dünya piyasalarına 
göre esasen pahalı satın aldığımız çay yaprağının, ima
lât kalitesinin düşüklüğünden dolayı ihraç imkânı, an
cak mahdut miktar ve düşük fiyatlarla mümkün ola
bilmektedir. Senelerce devam edegelmekte olan bu 
durumun süratle izalesi, ancak etkin yatırım politika
sı ile mümkündür. Maalesef geçmiş senelerde bu ko
nuyla ilgili olarak şümullü bir planlama ile süratli bir 
yatırım tatbikatının yapılamadığını görmekteyiz. Yüz
de yüz Türk teknisyen ve işçilerinin sâıleriyle meyda
na getirilmesi mümkün olan ve ileri bir teknoloji iste
meyen bu gibi yatırımların gecikmelerini anlamak cid
den zordur. 

1974 senesinde C. H. P. ve M. S. P. iktidarı zama
nında, dekar başına azamî 450 kg. çay mubayaa edil-
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mistir. Daha fazla teslim etmek isteyen ekiciye şüp
heli, hattâ kaçakçı ve sahtekâr gözüyle bakılmak isten
miştir. Dünyada çay üreten memleketlerde dekar ba
şına 1 200 kg. a kadar ürün alınabildiğine göre, biz
de neden örnek bir çiftçi 600 kg. yetiştiremesin? Bu
nu anlamak bir hayli zordur. 

Başlangıçta çok sıkı bir şekilde takip edilen bu 
prensipten, mevsim ortalarına doğru vazgeçilmiş ise 
de, şimdi de ekici bu fazla ürettiği ve teslim ettiği ça
yın parasını hâlâ alamamıştır. 

Bizim anlayışımıza göre, ahde vefa evvelâ Dev
letten ve büyükten başlar. Devlet ahde vefasızlık gös
terirse, fertlerin kendi devletlerine karşı inançlarının 
sarsılması tabiîdir. Bunun yaygın hale gelmesi ise an
cak anarşiyi doğurur. 

Çay mevzuunun en münakaşalı hususlarından biri 
de çay alım yerleri ve bu yerlerde muvakkaten eksper 
olarak çalıştırılan personeldir. Çay - Kur'un iyi bir ic
raatı olarak tanımladığımız, yetişmiş tarım teknisyen
lerinin görevlendirilme işlemine devamda fayda mülâ
haza ediyoruz. 

Demokratik Parti mensupları olarak bizler, sosyal 
devletin birinci vazifesinin, hizmetinde bulunduğu mil
letine istihdam sahası açması veya açtırması olduğunu 
kabul ediyoruz. Tam istihdama doğru yönelmemizin 
icabettiği bu konuda ve Karadeniz bölgesinde, Dev
let Planlama Teşkilâtıyle hükümetlerin tam olarak va
zifelerini yaptıklarına kaani değiliz. 

Son senelerde, İstanbul ve İzmit bölgelerinde ku
rulmasına müsaade edilerek, muhtelif teşvik tedbir
leriyle desteklenen özel sektöre ait birçok büyük ba
kır tel ve çubuk fabrikaları Doğu Karadenizde kurdu-
rulabilseydi, halkın, çay ziraati üzerindeki hayatî bas
kısı tahfif edilirdi kanaatindeyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Tekel Bakanlığının en mü
him iştigal sahasının tütün olduğu bir gerçektir. Tü
tün yalnız 2 milyon tütün ekicisinin hayat mücadele
si değil, aynı zamanda, hâlâ en büyük ihraç ürünümüz 
ve döviz kaynağımız olmasından dolayı, hükümetle
rin üzerinde ehemmiyetle durması icabedcn bir konu
dur. Ehemmiyeti herkesçe takdir edilmosine rağmen, 
politikacı ve idarecilerin en büyük hata yaptıkları konu 
da tütünün fiyatını tespit ile, değeri ile satamamaları
dır. 

(Biraz geriye baktığımızda, 1961 - 1962 yıllarında 
dış piyasalardaki üretim, tüketim, stok, dolayısıyle fi
yatlar nazarı itibare alınmadan, ortalama fiyatlarda bir 
sene öncesine göre yapılan haksız % 70 ve % 50 zam
lar ve ondan sonra gelen iktidarlarca da gerekli ted

birler alınamadığından, ihraç imkânı çok azalmış ve 
tıkanmıştır, stoklar ise artmıştır. Depoların, daha önce-
imkânı kalmamış, depo sıkıntısı had safhaya gelmiştir, 
ki senelerin ürünleriyle dolu olması nedeniyle işleme 
1971 - 1972 döneminde Tekel ve tüccarın stok yekûnu 
212 bin tona yükselmiştir. 

Bu dönemde, ürünün bir kısmı bozulduğundan im
ha edilmiş, mütebakisi ise peşinatsız satışlar dahil, yok 
pahasına elden çıkarılmıştır. Devlet, yalnız Tekelden, 
maliyet hesaplarına göre 700 milyon lira ziyan etmiş
tir. iflâs eden ve malî durumu sarsılan tüccar adedi 
bilinmemekle beraber, 10 senelik tütün alış verişinin 
Devleti takriben 1 milyar lira zarara soktuğu kolaylık
la söylenebilir. 

Türk tütüncülüğü neden bu hale düşürülmüştür? 
Dünya piyasalarını kontrol eden hiç kimse çıkmamış 
mıdır? Neden tütünde bu kadar acı ve .bilgisizce işlem
ler yapılmıştır? Bunlar bilinmiyor, hiç değilse biz bil
miyoruz. 

Bilinen husus, yüksek tutulan taban fiyatının 
bedelini bütün milletin ödemesidir. Kaybedilen kıy
metli döviz ve imha edilen tütünün değeri hiçbir 
zaman karşılanamamıştır. Netice ne olmuştur? Hiç
bir kimse bu bakımdan Yüce Divana sevk edilmediği 
gibi, en ufak bir muaheze tedbiri dahi düşünülme
miştir. İki seneden beri başka türlü bir ziyanla karşı 
karşıyayız. 

Halen bütün dünyada, tütünün akciğer kanseri
ne yol açtığına dair ilim adamları ve hükümet yet
kililerinin ısrarlı telkinlerine rağmen, sigara istihlâ
ki artmıştır ve artmaktadır. Buna mukabil, tütün 
üretiminde bariz bir artış yoktur. 

İkinci olarak da; Yunanistan'ın ihraç fiyatlarını, 
bizim bir sene sonra takip edebildiğimiz gerçeğidir. 
Yunanlılar, genellikle bizim piyasadan çekilmemizi 
müteakip, piyasalara giriyor ve 40 sent ilâ 1 dolar 
kadar fark yapıyorlar. 

Geçen sene bu dönemde, ortanın solunda ve Tür
kiye'nin düzenini değiştireceğini söyleyen bir par
tinin iktidarı vardı. Bu iktidar sömürü edebiyatı ya
pıyor, aracının ortadan kaldırılacağını ilân ediyordu. 
Sayın eski Bakan ve Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşlarım, hükümetin, piyasa açılmasından 
çok kısa bir süre önce iktidar olmasına rağmen, 
dünya tütün hareketlerini, üretim, tüketim, ticaret 
ve stoklar yönünden etüt ederek, ekici tütünleri fi
yatlarını geçmiş yılın değil, gelecek yıl, yani 1974 
senesi olarak saptayarak tütün ihraç fiyatına göre, 
düzenlendiğini beyan ediyorlardı, 
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Geçen sene, alacakları tütünü 33 liraya satacak
larını hesap ederek piyasaları açtılar. Bu fiyat, Tekel 
ve tüccarın normal işleme masraflarıyle kârlarını da 
ihtiva ediyordu, fakat ne tuhaftır, bu hesapları ya
pan eski Tekel Bakanı, aynı anda Yunanlıların kendi 
tütünlerini 45 liradan sattıklarını biliyordu. Biz de 
sayın bakanın bilgilerini bu Meclis kürsüsünden te
yit ederek, Amerikan ve Yunan tütünlerinin ihraç 
fiyatları hakkında bilgiler veriyor ve kaimenin 33, 
35 lira olması lâzım geldiğini söylüyorduk. Sayın 
Bakan ise; «Elimizde 25 bin ton tütün var, eğer söy
lenen fiyata alıcı varsa bildirsinler de satalım» diye 
mesuliyet duygusundan yoksun bir cevap verebili
yordu. 

Tekel tarafından inceden inceye hesaplanarak, 
ancak 33 liraya ihracı mümkün görülen tütün, 6 ay 
sonra bir hükümet kararnamesiyle, marjlı satışlar ha
riç, süratle 43 lira civarında elden çıkarılmıştır. Yan
lış hesap sonucu kilo başına asgarî 10 Lira fazladan 
kâr, kimin portföyüne girmiştir? 1 600 000 000 ekstra 
kâr ne olmuştur? Kim kimi sömürmüş veya sömürt-
müştür? Hiç şüphesiz hesabı kitabı, öngörüsü olma
yan Tekel Bakam ve idarecisi köylüyü sömürmüş ve
ya sömürtmüştür. Hem de sömürü edebiyatı yapa ya
pa, sermaye emek münakaşaları yapa yapa. (D.P. 
sıralarından «Bravo Paşa» sesleri) 

Biz, devletin varlığına milletin zenginliğini ter
cih ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu seneki ekici piyasala
rına gelince; piyasa açılmadan önce, Amerikan ve 
Yunanistan'da işlenmiş tütünlerin 54 ilâ 56 lira ara
sında muamele gördüklerini istihbar ettik. Ayrıca, 
bazı Türk ihracatçı firmaların, piyasa açılmadan ön
ce yabancı firmalardan işlenmiş tütün fiyatını 4 dolar 
olmak üzere siparişler aldıklarını tespit ettik. Bütün 
bu bildiklerimizi, Gümrük ve Tekel Bakanı sayın 
Baran Tuncer'e piyasa açılmadan çok önce bildirdik. 
ve bilgilerimizi tahkik etmesini, fiyatları ona göre 
tespit etmesini kendisinden rica ettik. 

Ayrıca, biz olsa idik, bugünkü piyasa koşulları 
muvacehesinde ekici tütün baş fiyatını 45 lira ilân 
edip, kaimeyi 40 lira civarında oluşturacağımızı söy
lerdik. Bütün bu ikazlarımıza rağmen, piyasa 33 li
radan açıldı, kaime ise 29 liradan teşekkül etti. Bu 
arada, siparişlerini tamamlamayan tüccar 39 liraya 
kadar tütün almak zorunda kaldı. 

Allah nasip ederse bu sene eylül veya Ekim 
ayında 29 liraya alınan tütünün, 53 - 56 liraya ihraç 
edildiğini hep beraber göreceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Tuncel, bir dakikanız kaldı, 
cümlenizi tamamlayın. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Neden doğru dürüst bir istihbarat yapılmaz? Ne
den piyasa araştırması Bakanların ve bürokratın ha
talarını bu zavallı üretici ne kadar zaman ödeyecek
tir?. 

Şimdi alenen, inanarak, güvenerek söylüyoruz: 
Altı ay içinde Tekel ve tüccar 2 240 000 000 lira 
haksız kazanç sağlayacaktır. Böyle sosyal adalet ol
maz. Köyden kalkınmaya böyle başlanmaz. Fakir 
fukaranın hakkını başkasına yedirmek olmaz. Bazı 
arkadaşlarım, tenkit etmek kolaydır, ne yapmamız 
lâzımdır; onu söylememi isteyebilirler. Şimdi müsaa
denizle onu söylüyorum: 

Biz Demokratik Parti olarak MİT'e, ticarî istih
barat vazifesi de verilmesine taraftarız. 

Ticarî ataşelerin çalıştırılması ve elde edilen bil
gilerin süratle ilgili mercilere iletilmesinin icap et
tiğine inanıyoruz. 

Her ticaret yapan devlet teşekkülünün, bu arada 
Tekelin iç ve dış piyasa araştırması yapması lâzım
dır, diyoruz. 

Çalışmayan, yetersiz araç ve personel ile çalışma
yacağı belirli olan ÎGM'nin yeniden düzenlenmesi
ne inanıyoruz. 

1177 sayılı Kanuna geçici maddeler eklemek 
suretiyle tütün borsalarının süratle faaliyete geçiril
mesinde fayda vardır, diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tuncel, lütfen bağlayın efen
dim. iki dakika geçiyor. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Aynı Kanuna uygun yönetmeliğin bir an önce 
yürürlüğe konulmasında fayda vardır, diyoruz. 

Tekelin, mevcut ve kurulacak sigara endüstrisine 
köylüyü ortak etmek ve bu mevzuda Tekeli kaldıra
rak bandrol sisteminin kabul edilmesinde, millî ya
rar görürüz. 

Tütün saplarının imha edilmeyerek, düşük fiyat
larla satın alınarak, sigara imalinde kullanılmasının 
sağlanmasını faydalı buluruz. 

Tütün ekim sahalarının kontrollü bir şekilde ge
nişletilmesi, faydalı olur kanaatindeyiz. 

Ana hatları ile temasa çalıştığım, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının problemlerini böylece tesbit eder
ken, 1975 yılı bütçesinin Türk milletine, cefakâr Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler» 
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Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(D.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncel. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. Süreniz 15 daki

kadır efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-

CER — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesi ile ilgili ten

kitlere ve görüşlere cevap sunmak için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Bu vesile 'ûe, öncelikle şahsım 
ve Bakanlığım ilgilileri adına hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

Bakanlığımın bütçesi ile ilgili olarak sayın sözcü
ler, çok yararlandığımız görüşler ileri sürdüler. Bu 
uyarıları ve görüşleri büyük bir dikkatle izledik ve 
Bakanlığımızın bundan sonraki çalışmalarında, şüp
hesiz bu görüş ve uyarılardan yararlanmaya çalışaca
ğız. Bunun yanında da, yine sayın sözcüler Bakan
lığımızın çalışmaları ile ilgili bazı eleştiriler yaptılar. 
Bunlar hakkındaki görüşlerimizi de, bu kısa süre 
içerisinde sizlere sunmaya çalışacağım. Ancak süre
nin kısalığı, bana istediğim ölçüde ve boyutlarda, bu 
konularda sizlere cevap sunma fırsatını veremez ise, 
bunu da hoşgörü ile karşılayacağınızı umuyorum ve 
özellikle soru niteliğindeki görüşlerinizi ayrıca yazılı 
bir şekilde sizlere hazırlayıp vermeye çalışacağım. Böy
lece, buradaki eleştirilerin bir kısmını da, yazılı 
olarak cevaplandırma fırsatını bulmuş olacağım. 

Bakanlığımın bütçesi ile ilgili görüşmeler, teşki
lâtın üçlü ayrımına uygun olarak, gümrüklerle ilgili 
görüşler ve eleştiriler, Tekel ile ilgili görüş ve eleş
tiriler ve aynı zamanda Çay - Kur ile ilgili görüş ve 
eleştiriler şeklinde ortaya kondu. Ben de aynı sıra
ya uyarak, bu konudaki görüşlerimi ve bazı sorulara 
cevaplarımı sunmaya çalışacağım. 

Gerçekten, Gümrük ve Tekel Bakanlığının ilgi 
alanına giren konular, son yıllarda hızlı bir artış 
gösteren konulardır ve hizmetlerin devamlı olarak ge
nişletilmesi ve iyileştirilmesini zorunlu kılan artışlar
dır. 

Sayın konuşmacılar, gümrüklerle ilgili eleştirile
rinde bir ortak nokta üzerinde birleştiler ki, benim 
de buna katılmamam söz konusu olamaz. O da, bu
gün artık, gümrükleri yöneten Teşkilât Kanununun 
eskimiş olmasıdır, bugünkü gereklere cevap vere
mez bir nitelik almış bulunmasıdır. 1930'larda çıkar
tılan bu kanun ve bunun Bakanlığıma sağlamış ol
duğu kadrolar, bugün bizden beklenen hizmetleri 
yeteri bir şekilde veya yeteri ölçülerde görmemizi en
gelleyecek bir hal almıştır. 

Sayın konuşmacılar, değindikleri için tekrar et
mek istemiyorum. Ancak, 1930'lardan bu yana ge
rek ihracat, gerek ithalât olarak Türk dış ticareti
nin ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Bırakınız çok 
uzak yılları, geçen yıldan bu yana, bir yıl içerisinde 
Türkiye'de ithalâtın yılda 2 milyar dolarlık düzey
den, 3,7 milyar dolar düzeyine çıktığını görüyoruz. 
Bir yılda değer olarak % 80 artış görüyoruz. İhra
cattaki artış bu ölçüde olmasa bile, orada da değer 
olarak % 18 çevresinde bir artış var. Buna karşılık, 
Türkiye'de turizm alanında, Türkiye'ye gelen tu
ristlerin sayısı artarken, öte yandan, yurt dışında ça
lışan vatandaşlarımızın sayısındaki artış, gümrükler
le ilgili hizmetleri büyük ölçüde artırmış bulunmak
tadır. 

Bu nedenlerle, artık bugün gerçekten, artan ih
tiyaçlara cevap veremez hale gelen kanun ve kadro 
ihtiyacımızın sayın üyelerce, sayın sözcülerce de ka
bul edilmesi, bizi gerçekten mutlu kılmıştır. Par
lamentonun, bu konuda Gümrük ve Tekel Bakan
lığına ilişkin hizmetlerin daha iyi bir biçimde yürü
tülmesi konusundaki desteği, şüphesiz çok olumlu 
olacaktır ve bu bir anlamda bu konuda Parlamento
nun birleştiği görüşü almak, bu Bakanlığın temsil
cisi olarak bizleri de mutlu kılmıştır. 

Gümrüklerle ilgili karkılaştığımız ve kısa dönem
de çözüm aradığımız sorunlardan bir tanesi, uzun 
yıllardan beri sundurmalarda ve gümrüklerin depo
larında bulunan otomobil, ticarî eşya ve kaçak eş
yanın tasfiyesi konusu olmuştur. 

Gerçekten, uzun yıllardan beri bu konuda kök
lü bir tasfiye işleminin yapılamamış olması, bırakı
nız bir yandan iktisadî değerlerin bu sundurma ve de
polarda çürümesini, bizim doğal gümrük hizmetle
rini dahi görmekte büyük güçlüklerle karşılaştığımız 
bir durum ortaya çıkartmıştır. Bu nedenle, bir yan
dan kaçak eşya ambarlarındaki tasfiyeyi hızlandırır
ken, öte yandan sundurmalarda çürümeye terk edil
miş diyebileceğim otomobillerin tasfiyesi konusunda, 
sizlerin de izlediğini tahmin ettiğim bir uygulama 
içinde olduk. Daha şimdiden (ki, Ocak ayının başın
dan beri bu faaliyete başlamış bulunuyoruz) eski ve 
terk edilmiş otomobillerin satışından, 50 milyon li
ranın üzerinde bir gelir sağlamış bulunuyoruz ve 
kısa sürede bunun 100 milyon liraya çıkacağını tah
min ediyoruz. 

Ticarî eşyanın tasfiyesi bakımından, elimizdeki 
mevzuat bize bazı güçlükler veriyor. Ancak, bir 
yandan bu konudaki bir kararnamenin hazırlıklarını 
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yaparken, öte yandan, geçen yıl Yüce Meclise su
nulmuş bulunan bir kanunun takipçisi olduk ve iki 
hafta önce, gümrüklerde biriken eşyaların tasfiyesi 
ile ilgili kanun Millet Meclisinden geçti. Komisyon
da görüşüldükten sonra, çok kısa bir zamanda C. Se
natosuna gidecektir. Eğer bu kanun kısa bir sürede 
gerçekleştirilecek olursa, hem ticarî eşya, hem ka
çak eşya, hem de otomobil olarak birikim çok daha 
hızlı bir şekilde temizlenme olanağına kavuşmuş bu
lunacaktır. 

Sayın konuşmacıların üzerinde birleştiği bir başka 
nokta, gümrük kapılarımızın yetersizliği konusudur. 
Gerçekten, başta trafiğin çok yoğun olduğu Kapıku
le Gümrüğü dahil, birçok kapımız artık bugünün 
ihtiyaçlarına cevap veremeyecek bir nitelik arz etmek
tedir. 

Bu konuda her ne kadar, 1975 Programında ba
zı yatırımlar öngörülmüş olsa da, bu yatırımların, 
sorunun tümünü çözemeyeceği açıktır. Bu nedenle, 
sorunun bir yandan Teşkilât Kanununa dayanan yö
nü vardır, öte yandan Bakanlığımızın özel dikkat ve 
takibini gerektiren bir yönü vardır; fakat her halü
kârda, 1975 Türkiye'sinde kapılarımızı bugün ol
duğu düzeyde bırakamayız. Eğer bunun tedbiri kıs
men kanunlar, kısmen özel ilgi, kısmen teşkilâtın 
takipçiliği ile olacak ise; bunların tümünü bir arada 
meydana getirmek ve hakikaten gümrük mensupları 
için, bizler için çok da rahat ettirmeyici bir durum 
arz eden kapılarımızı; başta Kapıkule olmak üzere, 
düzeltmek durumundayız. 

Sayın üyeler, kaçakçılık konusunda da bazı göz
lemlerini ilettiler. Şüphesiz bu gözlemlere katılma
mak mümkün değildir. Yine sayın üyelerin de ifade 
ettikleri gibi, kaçakçılık konusunda mevcut mevzuat 
çerçevesi içerisinde, Bakanlığımıza düşen görevler 
yanında, diğer kamu kurumlarını da ilgilendiren ola
yın yönü vardır. Bu koordinasyonun sağlanması için 
girişimler içinde bulunuyoruz, bu girişimleri yap
mış bulunuyoruz. Bir yandan, kaçakçılık bakımından 
bize düşen görevleri daha iyi bir biçimde yerine ge
tirmeye çalışırken, özellikle son yıllarda uluslararası 
karayolu nakliyatı ile ilgili ortaya çıkan sorunları çö
zecek biçimde, diğer kurumlarla bir çalışma içerisin
deyiz. 

Gümrüklerle ilgili olarak, yurt dışında çalışan 
işçilerimize, vatandaşlarımıza yeteri bilgi veremedi
ğimizin farkındayız. Bunun, gene biraz önce değindi
ğim, Teşkilât Kanununa ulaşan veyahut da onunla 
ilgili bir yönü var, Türkiye'de pek çok kurum ve 

[ bakanlık, yıllar boyunca dışarıda birtakım teşkilât 
veya temsilcilikler kurarken, bu hizmet olanağından 
Gümrüklerimiz faydalanamamıştır. Şu anda yurt 
dışında bulunan milyonu aşan vatandaşımıza, bu ko
nuda en doğru ve gerçekçi bilgiyi verecek temsilcile
rimiz bulunmamaktadır. Neşriyat biçiminde yaptı
ğımız hazırlıklar, maalesef zamanında vatandaşları
mıza ulaşamamakta; kendilerinin yurda dönüşlerin
den sonra, pek çok sıkıntı verici sorunlar ortaya çık
maktadır. Dolayısiyle de, bu bakımdan yönel
tilen eleştirileri kabul ediyor, bu konuda düzeltil
mesi gereken hususlara da katılıyorum. 

Gümrüklerden sonra Tekelle ilgili gözlem ve 
eleştirilere geçmek istiyorum. Bu girişi yaparken, 
içinde bulunduğumuz ayda gerçekleştirdiğimiz tekel 
maddeleri fiyatlarının yeniden ayarlanması konusuna, 
izin verirseniz bir iki cümle ile değinmek istiyorum. 

Bir sayın konuşmacı, bu konuda yaptığımız dü
zenlemeyi, ayarlamayı «haksız ve hesapsız bir zam» 
olarak niteledi, tzin verirlerse ben, bu eleştiriyi hak
lı bulmadığımı söylemek istiyorum. Şubat ayı başın
da Tekel mamulleriyle ilgili görünüm şu idi: 

1975 malî yılına hazırlanan Tekelin, hizmetle
rini görebilmesi için, Hazineden 1,5 milyar lira bir 
transfere ihtiyacı bulunuyordu. Öte yandan herke
sin, bütün vatandaşların rahatlıkla görebildiği uzun 
kuyruklar ve sigara ve içkide karaborsa faaliyetleri, 
bu konuda ilgili olan bizleri üzmekte, vatandaşları 
büyük sıkıntılar içine sokmakta idi. Biz bu, belki 

I güç olan ve bazılarınca ifade edildiği biçimde, ce
surca olan kararı aldığımızda şunları düşündük: 
«Acaba Tekel, 1975 yılında vatandaşlara sigara ve 
içki konusunda hizmetlerini sunmaya çalışırken, siga
ra ve içki tüketimini Hazineden transfer edilen sub-

I vansiyonlarla mı karşılamalıdır; yoksa, bu eski fiyat
larda ortaya çıkan açığı sigara ve içki tüketen vatan
daşlar doğrudan doğruya mı karşılamalıdır?» Bizim 
vardığımız sonuç zor seçim oldu. Çünkü bu zamları 

I ertelemek, takdir edeceğiniz üzere, bizim Hüküme-
I timiz için daha kolay olan karar olurdu. Ancak biz, 
I zor olan kararı seçtik ve dedik ki; «Sigara ve içki 

konusunda vatandaşlarımız, bunların Tekele olan 
maliyetini ödemelidirler, kendilerinden bu istendi
ği takdirde tahmin ediyoruz ki, anlayışla karşıla-

I yacaklardır.» 
Şu yanlış anlamayı, izin verirseniz, düzeltmek 

I isterim. Tekelin bu son yapmış olduğu fiyat ayarla
ması, Hazinenin açığını kapatmak veya Hazineye 

| ek bir gelir sağlamaktan ötede, ekonomik olarak ça-
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lışması gereken Tekel Genel Müdürlüğünün kendi fi
nansman ihtiyacını karşılama amacına yöneliktir. 

Öte yandan gene bu finansman ihtiyacı ile ilgili 
bir iki cümle söylemek isterim, izin verirseniz. Son 
tekel zammı 1969 yılında yapılmıştır. 1969 yılından 
bu yana, Tekelin maliyetlerinde çok yüksek artışlar 
olmuştur. Şöyle ki; Tekelin sigara ile ilgili maliyetle
rinde hammadde, işçilik, ambalaj dahil olmak üze
re, maliyetlerdeki artış % 60'tır. İçkide, özellikle 
rakıdaki maliyetlerdeki artış 6 yıl içerisinde % 160,'tır. 
İçki içerisinde, içkinin hammaddesi olan üzümdeki 
artış, fiyat olarak artış (kurui üzümdeki) % 500'dür. 

Sayın sözcü, bu fiyat düzenlemesini haksız gö
rürken, acaba bu maliyet artışları karşısında, şimdi 
ve daha uzun yıllar Tekelin bu maliyet artışları kar
şısında ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarını devamlı 
olarak, Hazineden sübvansiyon alarak mı devam 
ettirmek istiyor acaba? 

BAŞKAN — Sayın Bakan vaktiniz dolmuştur 
efendim. Sorular da var, diğer hususları da sorular 
arasında (belki aym mevzulara temas edecektir) ce
vaplayabilirsiniz. Eğer çok az kaldıysa cümlenizi 
tamamlayınız efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Sayın Başkan, 10 dakikaya 
ihtiyacım olduğu kanısındayım, eğer uygun görül
mezse, konuşmamı keseyim, sorulara cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Evet sorulara geçiyoruz efendim. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan, 

oylayalım, 10 dakika daha konuşsunlar. 
BAŞKAN — Efendim, zaten şimdi sorulara baş

ladığımız zaman, konuşmaya da devam edecekler
dir. Lütfen soru soracak arkadaşlarımızı tespit ede
lim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — On dakika süre 
verelim, konuşmalarını tamamlasınlar Sayın Baş
kanım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — izin verirseniz Sayın Baş
kanım konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim sorulara başlıyoruz, bu 
arada da cevaplarınızı verebilirsiniz. 

Yazılı soru olarak bize bildirilenlerden gayri, Sa
yın Ünat Demir, Sayın Ali Sanlı, Sayın Doğan Ki
taplı, Sayın Ali Kurt, Sayın Hasan Ezman, Sayın 
Hakkı Gökçe, Sayın Zeki Okur, Sayın Halit Kahra
man, Sayın Asri Ünsür, Sayın Müfit Bayraktar. 

Şimdi yazılı olarak gelen soruları, sırasına gö
re okutuyorum efendim. 

23 . 2 . 1975 O : 2 

1974 yılında Türkiye'de filtreli sigara üretimi 13 
milyon kilo olmuştur. Bu rakam 1973 yılına göre 
c/o 50'lik önemli bir artıştır. Ancak Türkiye'de 
filtreli sigaraya olan talep daha önce planlamanın ve 
ilgililerin bütün tahminlerini aşmıştı. Arzdaki bu 

«Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlı'nın soru
su: 

1. Tokat'ta yapılması mutasavver sigara fabrika
sının programa alınıp alınmadığı, alındı ise, ne za
man gerçekleşeceği? 

2. Sigara karaborsacılığının ve kaçakçılığının ön
lenmesi için ciddî bir tedbir düşünülmekte midir?» 

BAŞKAN — Evet efendim buyurun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 

TUNCER (Devamla) — Tokat'ta yapılması program
lanan sigara fabrikası ile ilgili proje, 1975 yılı yatırım 
programına konulmuş bulunmaktadır. Bununla ilgili 
olarak, proje çalışmaları şu anda sürdürülüyor ve 
mümkün olduğu kadar kısa bir süre içeresinde (proje
yi ihale edilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun
la ilgili başlangıcın, daha doğrusu prpjeyi tahakkuk 
ettirmeye yaz başında geçmeyi planlıyoruz. Birinci 
soru bu idi. 

Sigara karaborsacılığı ile ilgili soruya gelince: 
Türkiye'de uzunca bir süre, sigara fiyatlarının bu

günkü arz ve talep dengesi söz konusu olduğunda 
nispeten düşük bir düzeyde tutulmuş olması, arzın 
kısa bir sürede artırılamaması gerçekten son yıl içe
risinde artan ölçüde hepimizi üzen, bu mamullerin 
daha yüksek fiyatla satılması sonucunu doğurmuş idi. 
Şüphesiz karaborsa olarak nitelediğiniz faaliyetlerin 
gerisindeki en önemli faktör, ekonomik faktör idi. 
Fiyat konusundaki son aldığımız tedbir ile bu konu
daki problemin önemli bir kısmını çözmüş bulunu
yoruz. Demin ifade etmek fırsatını bulamamıştım; 
bizi fiyat ayarlaması konusunda hızlı karar almaya 
iten faktörlerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü Tür
kiye'de artarak bazı iyi niyetli olmayan kişilerin el 
altından yüksek kârlar sağlamaya başladığı bir düzen 
devam ettirildiği sürece bunun kökleşmesi, birtakım 
menfaat gruplarının güçlü hale gelmesi kaçınılmaz 
oluyor idi. Dolaysıyle bunun mutlaka kırılması ge
rekmekte idi. Bunu kısmen fiyat tedbiri ile kırdık. 
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, özellikle filtreli 
sigara konusunda karaborsa dediğimiz faaliyeti yara
tan sebeplerden bir tanesi fiyat ise, en önde geleni 
de üretimdeki yetersizliktir, arzdaki yetersizliktir. 
İzin verirseniz, bunun için aldığımız bir iki tedbir 
üzerinde durmak isterim. 
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% 50'lik artışa rağmen, yine de daha önceki fiyat 
düzeyinde talebin tümünü karşılama olanağına sa
hip değildik. Şimdi, aldığımız tedbirler konusunda 
bir iki cümle ile şunu ifade etmek isterim. 1975 yı
lında, daha önce programlanan tedbirlerle 13 milyon 
kiloluk sigara üretimi 18 milyon kiloya çıkartılabile
cektir. Ancak biz bunu yeterli görmedik. Şöyle ki, 
geçtiğimiz iki ay içerisinde, daha önce ortaya kon
mamış ve programa alınmamış bir tedbiri daha ger
çekleştirmeye çalıştık ve bunda da başarıya ulaştık. 

Bugün bizim elimizde 59 adet filtre takma ma
kinesi var. Buna 6 adet daha ekleniyor bugünkü ted
birlerle ve 65 filtre takma makinesi oluyor. Biz 
şu son iki ay içerisinde 17 yeni filtre takma makine
siyle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık, bunun
la ilgili siparişleri verdik. Dolayısıyle üretim kapa
sitemizde daha önce programa girmeyen % 29'luk 
bir artışı daha gerçekleştirme olanağını bulduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. So
ru cevaplandırılmıştır. 

Başka bir soru. 

.«Siirt Milletvekili tdris Arıkan'ın; 
,«1. Güneydoğu 1974 yılı ürün ekici tütün piya

sası ne zaman açılacaktır? Bu yoldaki çalışmalar 
ne safhadadır? Piyasayı Ege'de olduğu gibi zatıâli-
niz mi açacaktır?» 

2. Yurt içinde üretilen tütün gibi tekel maddele
rinin münferit veya toplu halde yapılan kaçakçılığı
na, 1918 sayılı Kanuna göre verilen ceza ile yurt 
dışından yurda müsaadesiz bir şekilde mal getirmek 
suretiyle yapılan gümrük kaçakçılığına aynı kanuna 
göre verilen ceza aynıdır. Kanımca bu takibat gay
ri âdildir. Yurt içinde üretilen tekel maddeleri ka
çakçılığına verilecek cezanın, gümrük kaçakçılığına 
nispeten daha az olması gerekir. Bu konuda Bakan
lığın düşüncesi nedir?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirse
niz ikinci soruya yazılı, birinci soruya sözlü ola
rak cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı da cevap verebilirsiniz efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Geçen yıl, Güneydoğu da
ha doğrusu Doğu ürünü piyasası 9 Nisan tarihinde 
açılmıştı. Bu yıl izlediğiniz üzere piyasaları daha ön
ce açma olanağını bulmuş durumdayız. Doğu piya
salarını da Mart ayının en geç son haftası içerisin
de açmayı düşünüyoruz. Bu piyasayı bizzat benim 

açıp açmayacağım elimde olmayan faktörlerle ilişki
lidir; onun için şüphesiz «Açacağım veya açmayaca
ğım» cevabını veremiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
«Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in 

yazılı olarak cevaplandırması dileğiyle Sayın Bakan
dan sorusu: 

1. Kayseri'nin bazı ilçelerinde tekel memurluk
ları yoktur. Özellikle geri kalmış bir bölge olan Sa-
rıç ilçesi de bu ilçeler arasındadır. Yaptığımız te
şebbüsler sonunda bu ilçede bir memurluk ihdas 
edilmesi öngörülmüş idi; bugüne kadar gerçekleşe
medi. 

Acaba, bu ilçede ve diğer ilçelerde ne zaman bir 
memurluk ihdası yoluna gidilecektir? 

2. Pınarbaşı'nda Tekel memurluğunun bir satış 
ambarı vardır; ahşap ve kiralık bir binadır. Yıllar
dan beri bu binaya kira ödenmektedir. Tekel me
murluğu açıldığından bu yana ödenen kira ile şim
dikinden çok daha iyi bir bina yapılması mümkün 
idi. Yüzyıldan fazla mazisi ve 140 köyü olan bu il
çeyi 1975 yılı içerisinde bir binaya kavuşturmak im
kânı düşünülüyor mu?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Yazılı cevap verilecektir. 

BAŞKAN — Başka bir suali okutuyorum efen 
dim: 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın 
suali: 

1. Üzüm üreticisi, Gaziantep ve ilçelerinde 
Tekelin uyguladığı yanlış politikayla müşkül durum
da bırakılmıştır. Üreticinin elinde kalmış olan üzüm
ler ne olacak ve ne zaman alınacak? Örneğin Nizip 
kazasında 10.1Q.1974 tarihinde üzüm alımına baş
lanmış ve 803 çiftçiden 1 835 ton kuru üzüm alın
mış, halen Tekelde sıraya giren 1 440 çiftçinin 3 360 
ton kuru üzümü elinde kalmıştır. Müracaat edeme
yenlerin ise, elinde 2 0Û0 ton kadar üzüm kalmış
tır; bu yalnız Nizip ilçesindeki miktardır. Gazian-
tep'in merkez ve kazaları aynı durumdadır. 

Bakanlığınız Çiftçinin bu müşkül durumu için 
ne düşünüyor, bu zor durumdan en son hangi ta
rihte kurtulacaktır? 

2. Almanyadaki işçiler tarafından köy muhtar
lıklarına hibe edilmiş arabalar, hibe edilen köye ve
rilmemektedir. Bunun için Bakanlığınız ne düşün
mektedir, bu arabaları köye mi yoksa sahibine iade 
edilecek midir?» 

http://10.1Q.1974
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Çok kısa cevap arz etmeye 
çalışayım: 

Güney - Doğu ve Orta - Anadolu bölgemizde bu 
yıl üzün üreticisinin sunduğu üzüm ile, bizim alış 
kapasitemiz arasında bir oransızlık doğmuş bulunu
yor. Şöyle ki; Bu yıl Tekel, kendi ihtiyaçları üzerin
de 5 000 ton daha fazla üzüm almak için karar al
dığı halde, bu 5 000 ton üzüm bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılayamaz bir nitelik göstermektedir. Ancak şu
nu ifade edeyim ki, bu toplam 38 00Û ton üzüm 
alışlarımızın üzerindeki satınalmalar, Tekel olarak 
bizi müşkül durumda bırakacak bir nitelik göstermek
te ve israfa yol açacak bir durum doğurmaktadır. Bu
nunla birlikte, bu bölgedeki üreticinin müşkül du
rumunu düşünerek, kendi yıllık ihtiyacımızın 5 000 
ton üzerindeki alımının yanında ve dışında, bunun 
üzerinde yeni bir alım için bir karar daha aldık. Bu
nunla Gaziantep, Urfa, Konya ve Nevşehir'deki 
üreticilerimizin önemli bir kısmının elinde bulunan 
ürünü almayı umuyoruz; ancak eğer karşılaşacağımız 
rakam bu anda bekleyişlerimizin çok üzerinde olur 
ise, bu konudaki güçlüklerimiz devam edecektir. 
Ancak ifade etmek isterim ki, son 3 gün içerisinde 
biraz daha fazla üzüm alma konusunda karar ve 
hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. 

Almanya'daki hibe konusuna gelince: Uzunca 
bir süreden beri binek otomobillerinin muhtarlıklara 
hibesini Bakanlığımız olumsuz olarak karşılamakta
dır. Biz de Bakanlık olarak, bu konuda şimdiye ka
dar yapılan uygulamayı dikkate alarak ve yine bu 
konuda bazı kötü kullanmaları da dikkate alarak 
muhtarlıklara binek otomobili hibeleri konusunda 
olumlu görüş bildirmiyoruz. Bunlar eğer minibüs 
veya diğer üretim araçları biçiminde olur ise, bu
nu büyük bir memnuniyetle karşılamaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Yozgat Milletvekili ihsan Arslan^ın sorusunu oku

tuyorum. 
«1. Yozgat Altınbaşak Bira Fabrikası işletme

ye açıldığı yıllardaki üretimi hâlâ son 2 yıldan beri 
çok düşmüştür. 

a) Bu nedenle Altınbaşak birası benzerlerinden 
üstünlüğü ile karaborsada satılmakta, 

b) Yozgat nakliyecileri rantabl üretim yapılma
ması ile işsiz ve perişan durumda oldukları, 

c) Daha çok üretime geçmeyi icap eden ted
birler düşünülüyor mu?» 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Yozgat ile ilgili soruya da 
yazılı cevap vermeyi tercih ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in sorusunu 

okutuyorum. 
,«1. Tütün satışından memnun bulunan müstahsil 

Tekel ve tüccarlardan parasını geç almaktan şikâyet
çidirler. 

a) Akhisar tütün üreticilerinin belirttiğine göre 
bu seneye kadar tütün tesliminden hemen 2 - 3 gün 
sonra para ödenirken, şimdi 1 0 - 1 2 günde para 
ödenmemektedir. Sebebi nedir? 

Her geçen gün ödemelerin gecikmesi nedeniyle 
müstahsil endişelenmektedir. Ödemelerin daha kısa 
zamanda yapılması hususunda ne düşünülmektedir? 

b) Manisa ilinde, geçmiş senelerde, bilhassa if
lâs eden bir firmanın paraları ödeyememesi ve ge
çen senelerde Temmuz ayma kadar tüccarlardan pa
rayı alamayan müstahsil telâş içindedir. Tüccarla
rın da daha kısa zamanda üreticiye paralarını öde
mesi konusunda ne yapılabilir? Ne düşünülmektedir? 

2. Filtreli sigara ihtiyacının karşılanması için 
yeni fabrikalar kurulacağına göre Türkiye'de en faz
la tütün yetiştiren Akhisar ilçesi içinde bir fabrika 
kurulması çok yerinde olacaktır. Bu hususta ne dü
şünülmektedir? 

3. Tütün ekicileri 2 senedir emeklerinin karşı
lığını almaktan memnundurlar. Bunları gören ve ara
larında tütün yetiştirebilecek olan diğer çiftçiler de 
ekim için müsaade istemektedirler. Bu hususta ne 
düşünülmektedir? Yeni ekim sahalarının tespit ve 
müsaadesi hususunda bir çalışma yapılmakta mıdır?» 

BAŞKAN — Bu sorularm cevabı yazılı olarak is
tenmektedir. Yazılı olarak cevap verilecektir, efen
dim, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Bir kısmına sözlü cevap arz 
etmek isterim. Çünkü bu üreticiyi çok yakından 
ilgilendiren ödemelerle ilgili bir sorudur. 

BAŞKAN — Peki, kısa kısa cevaplandırınız 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — 1 nci soruda hem tüccar, 
hem Tekel yönünden alımlar karşılığında yapılan öde
melerin çok hızlı olmadığı konusunda şikâyet oldu
ğunu anlıyorum. Şüphesiz tüccarın alımlarıyle ilgili 
gecikmeler bize intikal ettirildiği zaman, yasaların 
Tekele görev olarak verdiği hususlarda biz gerekli 
takibatı yaparız. 
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Tekel ile ilgili gecikmeye gelince, bu yıl Ege'de 
toplam olarak ve fiyat olarak daha yüksek düzeyde 
bir alım yapılmıştır. Buna rağmen, ödemelerin ay
nı hızda, aynı tempoda yapılması için tedbirler al
dık. Özellikle son haftalar içerisinde ödeme duru
mumuz çok daha güçlenmiş durumdadır. Bu bakım
dan üreticiyi endişeye sevk edecek hiçbir şey yoktur. 
Bununla ilgili ödemeleri Tekel, kendisinin daha ön
ce yapmış olduğu zamanlamaya göre ve hızlı bir şe
kilde yapmaya devam edecektir. Eğer özel bazı 
güçlükler olursa, duyurulduğu zaman da bunların 
tedbirini almaya çalışacağız. 

Filtreli sigara fabrikasıyle ilgili, Aksihar konu
sunda benim şu anda yapabileceğim hiçbir beyan 
yoktur. Bu şüphesiz Tekel dışında, Devlet Plan
lama Teşkilâtı ile birlikte oluşturulacak bir karardır. 
Bu biçimdeki bir öneri, bu kuruluşlar tarafından 
incelenir, ancak o zaman cevap verebilirim. Yok
sa Akhisar'da bir fabrika konusunda, şu anda söyli-
yeceğim hiçbir şey yok. 

Üçüncü soru, çok kısa arz edeyim. Biz dış pi
yasadaki gelişmeleri ve iç ihtiyaçlarımızı dikkate ala
rak, Türk tütüncülüğünün desteklenmesi kanısında 
hep birleşiyoruz. Başta Doğu tütüncülüğü olmak 
üzere, Türkiye'nin her yöresinde, tütüncülüğün ge
lişmesi için belli ölçüler içerisinde ekim alanının ge
lişmesi ve verimin artırılması konusunda, her ted
birin içerisindeyiz. Bu bakımdan, kısıtlayıcı bir uy
gulama içerisinde olmamız söz konusu değildir. Bi
lâkis, üretimi arttırıcı bir uygulama ve değerlendir
me içindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplan
dırılmıştır. 

Başka soru efendim. 
Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın soruları; 
1. Hatay'da tütün piyasası ne zaman açılacak

tır? 

2. Tespit olunan baş fiyattan çok az miktarda 
tütün alınmakta olup, diğer müstahsillerden, baş fi
yatın yarısından da aşağı bir fiyatla alınmaktadır. Bu 
durum ise müstahsilin emeğini dahi karşılıyamamak-
tadır. Bu konuda Bakanlıkça gerekli tedbirlerin 
alınması düşünülmekte midir? 

3. Hatay'ımızda tüccar, mübayağaya katılma
dığı için, mubayaa iki ay devam etmektedir. Bir 
taraftan tütün ekimi yapılırken, diğer taraftan ise, 
eldeki mevcut tütünün satılabilmesi için sıra bekle
mektedir. EgeMe olduğu gibi 3 - 4 gün içerisinde 

olmasa bile, 1 - 2 haftada mubayaa tamamlanamaz 
mı? Bu hususta Bakanlık ne düşünmektedir?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 
TUNCER (Devamla) — Yazılı cevap arz edeyim 
efendim, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Başka soru. 
«Erzurum Milletvekili Mehmet Fuat Fırat. 

Eski Gümrük ve Tekel Bakanının zamanında, kö
ye hibe maksadryle ithal edilen taksitler durdurul
muş durumdadır. Hatta neşredilen kararnameye te-
kaddüm eden hibeler, dahi gaspedilmiş durumdadır. 
Bu hibelerin durumu ne olacaktır. Sayın Bakanın bu 
sorulara cevap vermesine delâletinizi arz ederim.» 

BAŞKAN — Evet. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN
CER (Devamla) — Muhtarlıklara yapılan binek oto
mobilleri hibeleri konusundaki görüş ve uygulamayı 
biraz önce açıklamıştım. Eğer, bu uygulamanın baş
latıldığı tarihten önce yapılmış olan hibeler bütün 
şartları yerine gelmiş ise, şüphesiz yerine getirilmekte
dir. Aksine bir uygulama varsa ve ikaz edilirse mem
nuniyetle incelettiririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplan
dırılmıştır. 

Başka soru. 
«İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın soruları; 
1. — 7/8587 sayı ve 1 . 7 . 1974 tarihli Bakanlar 

Kurulu kararıyle, dekar başına 450 kilodan fazla çay 
üretenlerin, çay bedellerinin, 1 . 3 . 1975 tarihine ka
dar ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sayın Bakan Bütçe 
Komisyonunda bu kararın kesinlikle uygulanacağı 
va'dini tekrarlamıştır. Bu karar kesinlikle yerine ge
tirilecek midir? Üreticiyi çok mağdur durumda bıra
kan bu uygulamaya, 1975 üretim döneminde de de
vam edilecek midir? Yoksa üreticinin mağduriyetine 
sebebolan bu gereksiz uygulama kaldırılacak mıdır? 

2. — Çay kooperatiflerinin çay ihracatında etkin 
bir rol almasına müsaade edilecek midir? Kooperatif
lerin ve hatta özel sektörün, Çay - Kur'un ürettiği 
çayların, dış pazarlara arzında, önemli katkıları ola
bileceğini kabul ediyor musunuz? Bu konuda bugüne 
kadar devam eden verimsiz ve tutucu uygulamanın 
yerine, daha dinamik bir uygulamanın yürütülmesini 
düşünüyor musunuz? 

3. — Artan gübre fiyatları gerekli tüketim malla
rının fiyatları ve ücretler karşısında, çay fiyatlarının 
yeniden tespit edilmesi gerekli olduğu görüşümüze ka
tılıyor musunuz? 1975 çay yaprağı fiyatının tespitin-
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de, üreticilerle işbirliği yapılarak, gerçek fiyatların 
tespitinde bilimsel «çalışmaların yapılmasını planlaya
rak, fiyatların bu esaslara göre tespitini düşünüyor 
musunuz? 

4. — Bazı çay kooperatifleri filiz çayını Tekel
den kilosunu 30 Türk lirasına alarak, dış pazarlara 
satmak istemişlerdir. Önce bunlara müsait davranıl-
mışken, daha sonra ihraç edilecek filiz çaylarına 80 
Türk lirası ücret istendiği söylenmektedir. Bu doğ
ru mudur? Bu doğru ise, Türk çaylarının dış pazar
larda hepimizi memnun edecek bir değer kazandığı 
anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, çay tarımın
da tahdide gitmenin ülke ekonomisi ile çay tarım ve 
sanayimize zarar veren bir durum yaratılmasına se
bep olunmaz mı? 

5. — Çay paketleme tesislerinin tümünün çay 
üretimi bölgesine taşınması ve çayın dağıtımının Te
kel idaresinden kurtarılarak, belli başlı çay tüketim 
merkezlerinde Çay - Kur'a bağlı, toptancıya çay sa
tış depolarının, kurulmasına ve böylece ülkenin hiç 
bir şekilde çay yokluğu ve sıkıntısı ile karşı karşıya 
gelmemesi için alınmasını düşündüğünüz tedbirler ne
lerdir?»' 

BAŞKAN — Evet efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-

CER (Devamla) — Biraz önce, zaman bakımından 
karşılaştığım güçlük nedeniyle, çay konusunda sayın 
sözcülerin sorularına cevap verememiştim, izin verir
seniz bu vesile ile iki dakika içinde, bu sorudan 
yararlanarak bu konudaki görüş ve uygulamalarımı
zı da açıklamak istiyorum. 

Bakanlık görevini aldığımdan bu yana Çay - Kur 
bakımından sık, sık karşılaştığımız sorunların başın
da üreticiye «kontenjan fazlası» tabir edilen dekar 
başına 450 kilonun üzerinde yapılan çay üretimi kar
şılığı bedellerin ödenip ödenemeyeceği konusu ge
liyordu. Gerçekten de malî yılın sonuna doğru Ha
zinenin karşılaştığı güçlükler bakımından bu öde
mede bazı güçlüklerin ortaya çıktığı görülüyordu. 

Ancak, bir süreden beri bu konuda ilgili kurum 
ve kuruluşlarla yaptığımız sıkı çalışma ve yakın te
mas sonrasında, daha önce Senatoda bildirmek fırsa
tını bulduğum kararımızı burada teyitten büyük bir 
memnunluk duyuyorum. 

Kararnamede öngörüldüğü biçimde, kontenjan faz
lası yaparak alımları için ödemeler 28 Şubat 1975 ta
rihi ile kesinlikle ödenecektir. Bununla ilgili bütün ted
birleri aldık, finasman tedbirlerini aldık ve zaten pey
derpey de ödemeyi hızlandırmış bulunuyoruz. Ay so-

I nuna kadar da tümünü ödeyeceğimizi umuyorum. Um
maktan öte bu konuda hazırlığımız ve kararımız 
vardır. 

Çay kooperatifleri konusunda şüphesiz Çay - Kur 
yönetimi, çay konusunda çok yakından ilişkili olan 
üretici ve onların temsilcisi olan kooperatiflerle ya
kın bir ilişki ve temas içindedir. O yönden gelecek bü
tün öneriler en iyi bir şekilde değerlendirilecektir. 

I Çay - Kur yönetimi böyle bir anlayış içinde şu anda 
I görev yapmaktadır. 

Çay yaprağı fiyatları konusunda, takdir edileceği 
I üzere şu anda söylenebileceğim hiç bir şey yok, çün-
I kü bu konuda hiç bir karar henüz almış değiliz. Ka-
I rar aşamasına geldiğimizde en kısa zamanda bunu 

da duyuracağız. 
Filiz çaylarının ithali ile ilgili soruyu - izin ve

rirseniz - yazılı olarak cevaplamak isterim, çünkü 
I bu konuda yapılan teklifi ve verilen cevabı bilmiyo-
I rum şu anda. 

I Paketleme ve dağıtım konusunda; gerçekten bu-
I gün bir yanda Çay - Kur da birikmiş müstehlike sev-
I ke hazır, fazla miktarda çay var, öte yandan bir çok 
I ilimizde çay sıkıntısı çekiliyor. Bu ise, Çay - Kur ola-
I rak bizi düşündüren, üzen ve tedbire yönelten bir 

durumdur. Paketleme tesislerindeki gecikmeler bunu 
I doğurmuştur ve 1975 programında da yeni bir paket

leme tesisi bulunmuyordu. Ancak, bu bölgede çay 
I ile ilgili, yalnız paketleme değil, aynı zamanda am-
I balaj konusunu da içeren ve yeni çay tesislerini de 
I düşünen bir programı Devlet Planlama Teşkilâtına 
I sunmuş bulunuyoruz ve bir program değişikliği ile 

paketleme konusundaki ihtiyacı karşılıyacak bir uygu-
I lama içinde olacağız. 

Paketleme dışında yine, bu bölgeyi yalnız çay üre-
I ticisi durumundan çıkartıp, aynı zamanda çay sana-
I yii bakımından da önemli ve anlamlı bir bölge ha

line getirmeye çalışıyoruz. Çay tohumundan yağ çı
karılması, kafein, tein gibi konularda bir hazırlık için-

I deyiz ve umuyoruz ki, yakın bir gelecekte burada 
I bir entegre çay sanayii tesisleri dizisini kurma fır

satını bulacaktır kurum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplan-
I darılmıştır. Bir soru daha var, okutuyorum efendim. 

«Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu' 
I nun soruları : 

1. — 1974 çay yaprağı borçlarınızdan; 
a) 10 ncu ay paralarının tamamı müstahsile öden-

I miş midir? 
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b) Kontenjan fazlası paralardan ne miktar bor
cunuz kalmıştır? 

c) Haziran 1974 çay sübvansiyonu ne kadardır? 
Halen Çay - Kur'a Hazinenin 1974'ten kalan borç 
miktarı ne kadardır? 

2. — 1974"te mubayaa edilen diğer tekel hammad
deleri için ödenmemiş borcunuz var mıdır? Varsa 
hangi maddelere, ne miktar borçlu durumdasınız? 
1975 Ege ekici tütün piyasasının borçlan tamamen 
ödenmiş midir? 

3. — a) 1974 çay rekoltesi 56 milyon liralık yaş 
yaprak işlenmeden yakılmıştır. İdarenin 1975 yılında 
böyle büyük zararlara uğratılmaması için şimdiden 
önerdiğiniz tedbirler nelerdir? 

b) 1975 yılında kaç adet yeni çay atelyesinin, 
nerelerde kurulması planlanmıştır? 

4. — İstanbul ve Ankara'da mevcut çay paketle
me tesislerinin çay şeridine nakli konusunda Çay -
Kur ve Bakanlığınızın fikri nedir? Daha önceki Te
kel Bakanlığının bu husustaki prensip kararına say
gılı kalınacak mıdır? 

5. — Halen çay fabrikalarının depolarında mev
cut; 

a) Paketlenmemiş kuru çay miktarı ne kadar
dır, bunun parasal karşılığı nedir? 

b) Hangi illerimiz çay sıkıntısı çekmektedir? 
c) İç çay tüketimini karşılamak ve çay içimini 

tüketmek üzere yerli tedbirleriniz varsa nelerdir? 
6. — Müstahsilin üretimini çoğaltmak ilkesine 

ters düşen, halkın devlete, Çay - Kur'a olan saygısı
nı tüketen üst baraj - kontenjan ilkesi 1975 Çay Ka
rarnamesi için de düşünülmekte midir; düşünülüyor
sa sebeplerinin izahı? 

7. — 1975 üretim döneminde Çay - Kur ile üretici 
arasındaki anlaşmazlıkları, didişmeyi mahallinde ve 
gününde çözümlemek üzere, Bakanlıkça bir hakem 
heyet teşkili düşünülüyor mu? 

8. — Çay planlamasının Tekelden alınıp Çay -
Kur'a devri hususunda Bakanlığınız ve Çay - Kur'un 
fikri nedir? 

9. — Çay üretimi, imalatı, paketlenmesi ve pa-
zarlanması diğer ürünlere oranla çok zor olmasına 
rağmen, dünyadaki satış fiyatlarının çok ucuz olduğu 
malumlarıdır. Bu mahzurların giderilmesi bakımından, 
çay üreten ülkelerle birlikte kuru çay tavan fiyatının 
saptanması hususunda bir girişiminiz var mıdır? Yok
sa böyle bir pazarlığın öncülüğünü yapmayı düşünü
yor musunuz?» 
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BAŞKAN — Efendim, bunu yazılı olarak istemiş
lerdir. Binaenaleyh size takdim edeceğiz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, çok kısa rica 
edeceğim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Cevaplar evet veya 
hayır şeklinde kısa olabilir efendim. 

1 000 metreyi geçen yerlere tahdit konmuş; bura
ları dağ zirveleridir. Ancak, kültür arazisi 200 - 300 
metre daha aşağıdadır. Sayın Bakan bu yönden bir 
tedbir almayı düşünüyorlar mı? İkincisi, bu yerler 
kırsal olduğu için başka mahsul ekme imkânları da 
yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — İzin verirmisiniz, yazılı olarak 
daha tatminkâr cevap vereyim? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — % 5'lerden birikmiş 

120 milyon civarındaki para ile tütün satış koopera
tiflerinin kurulması için bir faaliyet var mıdır? 

Malatya ve Adana sigara fabrikalarının inşaat du
rumu halen ne vaziyettedir? 

Yüksek eksper okulunun açılması için ne düşünü
yorsunuz? 

Çok kesif bir tütün bölgesi olan Muğla'ya, tütün 
bakım ve işletme tesisleri kurmayı düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunlara ne şekilde ce
vap vermek istersiniz efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Eğer izin verirseniz, soruların 
birkaç tanesine sözlü, birkaç tanesine de yazılı cevap 
vereyim. 

Bu biriken 120 milyon lira ile ilgili bir girişimin ol
duğunu henüz görmedim; fakat Türkiye'de tütün ko
nusunda bu girişimin köklü bir biçimde ele alınıp, 
gerçekten tütün üreticisi bakımından önem arz eden 
bu konunun ele alınması gerektiği kanısındayım. 

Bunun arkasından sorduğunuz soru; Adana Si
gara Fabrikası ile ilgili bütün hazırlıklar tamamdır. 
Yatırım planlandığı biçimde yürümektedir. 1975 yılı 
sonu, en geç 1976 yılının ilk ayında, ilk ayı başında 
hatta diyebilirim, Adana Sigara Fabrikası işletmeye 
açılacaktır. Aynı yıl içerisinde, yani 1976 yılının he
men başında Bitlis devreye girecektir. 1977 yılının 
başında Malatya tamamlanmış olacaktır. Bir yıl aray
la Malatya'da devreye girecektir. Tokat için demin 
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soru sorulmuştu. 1975'te başlayacak olan bu yatırı
mın da 1977 yılı sonunda devreye girmesi için çalışıl
maktadır. 

Eksper okulu bakımından bu konuda hazırlıkla
rımız tamamdır ve bütçede bununla ilgili ödenek bu
lunmaktadır. En kısa zamanda, 1969 yılında faaliyet
leri duran eksper okulunu yeni baştan faaliyete ge
çireceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Sanlı, buyurun efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan yeterince açıklama yaptı, ben vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz efendim, çok teşek
kür ederim. 

Sayın Doğan Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Bakan, 

Karadeniz ve Marmara tütün piyasaları acaba hangi 
tarihte açılacaklardır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Bugün kamuoyuna da açıklama 
fırsatını buldum bu konuyu, tahmin ediyorum, bu 
akşamki haber organları da bildirecekler. Samsun'da 
piyasayı 3 Mart tarihinde açacağız, yani bir hafta 
sonra açacağız. Bunun hemen arkasından, ayın 6'sın-
da Trabzon'da olacağız piyasayı açmak için ve ayın 
10'unda da Tokat'ta açacağız. 

Marmara'da, geçen yılın daha öncesinde açılacak
tır, kesin tarihi daha sonra kamuoyuna bildireceğim; 
fakat kesinlikle bir önceki yıldan daha önce olacak
tır. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Fiyatlar nedir, 
baş fiyatlar ilân edildi mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Fiyatları henüz ilân etmedik, ta
biî bildiğiniz gibi o zaman ilân edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Ali Kurt, buyurunuz. 
ALİ KURT (Tokat) — Efendim, sorum, iki siga

ra fabrikası ile ilgili idi; fakat Sayın Bakan, Tokat 
sigara fabrikası ile ilgili sorumun bir kısmını cevap
landırmış bulunuyor. 

Bu yılki temeli. atılacak sigara fabrikası ne ka
dar meblâğ tutarında olacak ve tahminen ne zaman 
istihsale başlayacaktır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Bu yılki programda 45 milyon 
liradır ve fabrika 1977 sonunda işletmeye açılacak
tır. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Hasan Ezman, buyurunuz. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa

yın Başkan, gümrük kapılarımızda rüşvet ve suiisti
mal iddiaları maalesef çok yaygındır. Bakanlığınız
ca bu hususta ne gibi tedbirler alınmış ve ne gibi ted
birler alınması düşünülmektedir? 

İkinci sorum : Bingöl'de tütün ekimine müsait 
topraklar vardır, bazı vatandaşlarımızın da bu hu
susta müracaatları vardır. Bakanlığınızın bu hususta
ki çalışmaları nedir? 

I Sorularıma yazılı cevap da verebilirler. 
BAŞKAN — Bildirilebilir efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
I CER (Devamla) — Birinciye yazılı cevap verebilir 
I miyim, yoksa mutlaka şimdi mi cevap vermemi ister-
I siniz? 

BAŞKAN — İkisine de yazılı olarak cevap ve-
I rebilirsin'iz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — İzin verirseniz ikisine de yazılı 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Zonguldak Milletvekili Sayın Zeki Okur'un bir 

sorusu var efendim : 
«Zonguldak ve çevresindeki topraklar fındık üre

timi için çok müsait olduğu halde, bu bölge halkına, 
I bunun önemi anlatılmak kolay olmamaktadır. Bu ko

nuyu Devletçe ele almak suretiyle gerekli etütler de 
yapılarak halkı teşvik etmeyi mümkün görüyor mu
sunuz? 

I Saygılarımla.» 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-

I CER (Devamla) — Konu fındık mı efendim? 
BAŞKAN — Evet, fındık üretimi ile ilgili. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
I CER (Devamla) — İzin verirseniz, Bakanlığımın işti

gal konularına girmediği için fındık konusuna cevap 
I vermeyeyim, ilgili Bakanlık cevap versinler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
I Sayın Halit Kahraman, buyurunuz. 

HALİT KAHRAMAN (Diyarbakır) — Diyarba
kır'ın Kulp kazasında 1974 yılında bir Tekel şubesi
nin açılması için müracaatta bulunmuştum. O tarih
ten bugüne kadar herhangi bir cevap alamamıştım. 
1975 yılı içinde Tekel şubesinin açılması mümkün 

I müdür, değil midir; değilse sebepleri nelerdir? 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Konuyu inceleyip sayın millet
vekiline hemen yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir efendim. 
Sayın Asri Ünsür'ün üç sorusu var : 
«Yozgat Bira Fabrikasının imalâtı biralar piyasa

da tutunmuş, fakat ihtiyaca cevap verememektedir. 
Bu fabrikanın tevsii düşünülmekte midir? 

2. — Yozgat ve ilçelerinde filtreli sigara bulmak 
mümkün olmamaktadır. Yozgat 500 000 nüfuslu bir 
ilimizdir. Nüfusa göre filtreli sigara tevzii düşünül
mekte midir? 

3. — 1974 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı, 
«Filtreli sigaranın iki misline çıkması için tedbir al
dım»1 demiştir. Bu tahakkuk etmiş midir?» 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — tik iki soruyu, uygun görürlerse 
yazılı olarak cevaplandırmak isterim. 

Son konuya da, diğer sorularla ilgili olarak da
ha önceki ifadelerimle cevap arz ettiğimi zannediyo
rum. Biraz önce arz ettiğim gibi, 18 "milyon kilo si
gara, bugünkü yapılan tesislerle sağlanmış olacak
tır. Buna 17 filtre makinasını da eklediğimiz zaman, 
kapasite 4 milyon kilo daha artacaktır. Buna ek ola
rak Adana Sigara Fabrikası ile Bitlis Sigara Fabri 
kası 1976 başında hemen devreye girince, Türkiye'de 
filtreli sigara üretimi kapasitesi 26 ile 30 milyon kilo 
arasında olacaktır. 

Geçtiğimiz yıl 13 milyon kilo devrettiğimize gö
re, bu miktar en kötümser tahminlerle bile bir yıl içe
risinde şu tedbirlerle % 100 düzeyinde bir artış ola
cağını gösteriyor. Bu tedbirleri zamanında gerçekleş
tirmek için, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bir 
yıl sonrasında Türkiye'de tam % 100 kapasite artışı 
sağlanacak bir durum yaratmaya çalışacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir soru daha kaldı efendim. 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurunuz efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, benim 
de sorularım olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz sorular bittikten sonra 
istediniz, onun için kaydedemedik efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ben, 
«sorum var» diye işaret ettim, siz bu tarafa bakma
dınız. Ben de soru soracakların içerisinde o anda var
dım. 

BAŞKAN — Kaydedemedik efendim. 
Sayın Bayraktar, buyurun efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
efendim eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Mah
mut Türkmenoğlunun izmir ilinin çevresine ve İz-
mir'lilere bol miktarda televizyon, radyo dağıttığı id
dia olunmaktadır. Bu dağıtımda izlenen politika öl
çüsü nedir? 

2. — İkincisi; hangi illere ve nerelere ne miktar 
televizyon, radyo, teyp verdirmişlerdir? 

3. — Bolu ilindeki dar gelirli dağ köylerine tele
vizyon verilmesi düşünülmekte midir? 

İkinci bir hususu olarak : 

4. — Yurt dışında imal edilen Kent, Palmall siga-
ralarıyle boy ölçüşen Türk yapımı Efes Sigarası var
dır. Türk Hava Yollarının Chartar seferi yapan bu 
uçaklarında Türk sigaralarının satılmadığı ifade edil
mektedir. Bunun nedeni nedir? 

5. — Diğer bir konu : Yurt dışında çalışarak yur
da gelen işçilerimizden para alan kişilerin olduğu ifa
de edilmektedir. Bu aracı kişiler para aldığı zaman 
valize bir çarpı (X) işareti konuluyor. Bu (X) işareti 
konulan bavulların Gümrük Muhafaza Memurları 
tarafından kontrol edilmediği, şeklindeki ifadeler yay
gındır. Bunların önlenebilmesi için bir sivil polis teş
kilâtı kurulmuş mudur? Bu gibi işleri yapanları ne 
gibi ceza müeyyideleriyle Bakanlık cezalandırmakta
dır? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, sorunuz tamam 
oldu mu? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hayır efen
dim, daha sorularım var, arz ediyorum efendim. 

6. — Bu konuyle ilgili olarak dış ülkelerde tat
bik edilen usuller vardır. Kırmızı veya yeşil ışık şek
linde ışıklı turnikeler tatbik edilmektedir. Yolcuların 
verdikleri beyannameler incelenerek gümrükten içe
riye girmekte ve saptama usulü yoklamalar yapılmak
tadır. Yurdumuzda böyle bir teşkilâtın kurulması dü
şünülmekte midir? 

7. — Tekelin imal ettiği sigaralar ve filtreli si
garaların maliyet bedeli nedir? 

8. — Ne miktar işçi çalıştırılmakta ve sigorta, 
maaş, yan ödeme gibi ödemelerin miktarı ne kadar
dır, ne miktar ödenmektedir? 

9. — Son sorum efendim. Tütün ekicilerinin kur
muş oldukları holdingler ve sigara yapımı babında, 
sigara fabrikası kurulması hakkında bir kanun tekli
fim mevcuttur. Bakanlığınız bu kanun teklifim hak
kında ne düşünmektedir? 

Saygılarımla arz ederim. 

— 60 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ben de 

soru sormak istedim. Bana söz vermediniz. Bu duru
munuzu kınıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ben 

«soru soracağım» dediğimi gördünüz halde sıraya yaz
madınız. Müsaade ederseniz, ben de sorumu soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Bakan, siz buyurunuz efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-

CER (Devamla) — Efendim, Sayın Bayraktar'ın, 
sorularının cevabı uzun zaman alacak niteliktedir. 
Öyle görüyorum ki, Yüce Heyeti bu konuda uzun 
süre işgal etmem yerinde olmayacaktır. İzin verirse
niz yazılı olarak cevap vereyim. Aslında önemli ba
zı bilgilerin araştırılması da gerekmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir de Sayın Eken'i dinleyelim efendim. 
Sayın Eken, buyurun efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Sorularım şunlardır efendim : 
1. — Bazı kazalarda Tekel İdaresi satış idare 

memurları karabeti olanlarla damat, kardeş gibi 
müşterek çalışmaktadır. Bir memur ile bir hizmetli
den kurulmuş satış memurluklarımızda suiistimale, 
müsait olan bu gibi hareketler ne zaman düzeltilecek
tir? Yönetmeliğinizde bu hüküm varken bugüne ka
dar tatbik edilmediğinin sebebi nedir? 

2. — Bazı kazalarda yine satış depo memurluğu
muz yoktur. Bütün kazalardan talepler geldiği hal
de, bugüne kadar talepler nazara alınmamıştır. Bu 
talepler ne zaman nazara alınacaktır? 

3. — 1970 den beri, (bu sualime yazılı olarak ce
vap verebilir) Tekel Bakanlığınca bütün Türkiye'de 
gümrükte yakalanan eşyalar, gazlı çakmaklar, televiz
yonlar, teypler, radyolar dağıtılmıştır. Bunların mik
tarı nedir? Geçmiş bakanlar nerelere vermiştir? Bu
nun yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TÜN-
CER (Devamla) — 1 nci soru konusunda, şüphesiz Sa
yın milletvekili eğer, yer ve şahıs gösterirse konunun 
üzerine gider, kendisini tatmin edecek biçimde ce
vap hazırlamaya çalışırım. 

2 nci konuda yani, her müracaat eden ilçe ile il
gili girişimlerimiz konusunda, şüphesiz bir anda bü-
tün istekleri .cevaplama olasılığı yoktur. Eğer, bu ko-

I nuda haklı olmayan bir uygulama söz konusu ol
muş ise, o konuda uyarıda bulundukları takdirde in
celttirir, kendilerine cevap arz etmeye çalışırım. 

Zaten, 3 ncü konuda da kendileri de ifade ettiler, 
I şu anda sözlü söyleyebileceğim hiç bir şey yok. Onun 

için yazılı cevap arz edeyim. 
BAŞKAN — Sorular bitmiştir. Yazılı bir cevap 

isteyen sorunuz da Sayın Bakana verilecektir. 
*Buyurun efendim, bitmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN TUN-
CER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; beni uzun süre sabırla dinlediğiniz için teşekkür 

I ederim. Bakanlığım konusundaki iyi dileklerinize tek
rar teşekkür ederim ve Türkiye'ye daha iyi hizmet 

I sunma arzusu ve çabası içinde olan Bakanlığımın, ge-
1 lecek yıllarda da daha iyi hizmet sunma konusunda 
I bir girişim içerisinde olduğunu, sizlere ifade etmekle 

mutluluk duyarım. Bu vesileyle de, Yüce Meclise tek
rar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahıslar adına Sayın Ali Şevki Erek. 
FAİK KIRBAŞLI'(Burdur) — Sayın Başkan, 

I usul bakımından sorumu okuyun. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek diye 

tespit ettirdik. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, 

zabıtlara geçmesi için lütfen okutunuz efendim. 
BAŞKAN — Okutalım. 
Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın sorusunu 

okutuyorum. 
«1. — Burdur Bucak mıntıkasında ekilmekte olan 

Burley tütün cinsinin geliştirilmesi hakkında bir ça
lışma var mıdır? 

2. — Bucakta tütün depolama tesisleri yapılması 
düşünülmekte midir? 

I Suallerimin yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
I ederim.» 

BAŞKAN- — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Ali Şevki Erek. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Kıymetli arkadaşlarımızın konuşmaları ve pek 
değerli Sayın Bakanımızın Yüce Meclise verdiği iza
hattan sonra, esasında muhterem huzurlara yeni ge
tireceğim bir mesele yok gibidir. 

Ancak, söyleyeceğim konular tekrar olsa bile, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi hakkında, muh
terem Meclise eğer bir nebze ve muhterem yetkilile-

I re ışık tutarsa bu bizi mütehassis kılacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiyemizdeki tütün 
meselsie, tütün üretimi ve elde edilen üretimin işlen
mesi meselesi, bilhassa son yıllarda, filtreli sigara dar
lığı ile memleketimizde ön plana geçmiş bir mesele
dir. 

İstihsalimiz takriben 160 000 ton olmasına rağ
men, bizim bu istihsalden işlediğimiz miktar takriben 
50 000 tonu bulmaktadır. Bu demektir ki, elde et
tiğimiz tütünün ancak 1/3'nü işleyebiliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiyemiz (Büt
çe Komisyonunda da ifade edildiği gibi) filtreli siga
ra yönünden hem içeriden dışarıya dönük, hem de 
dışarıdan içeriye dönük bir kaçakçılığa maruz bulun
maktadır. Öyle ki, (hele son zamanlardan evvel) 
Türkiyemizde üretilen filtreli sigaralar bilhassa Gü
ney sınırlarımızdan Suriye vesair gibi memleketlere, 
Türkiyemizde satışa konu olan fiyatın çok üzerinde 
bir fiyatla kaçırılmış bulunmakta idi. 

Üretimi 150 000 ton olmasına rağmen, işlediği 
miktar 50 000 ton olan Türkiye gibi kaliteli tütün 
istihsaline sahip olan bir memlektte iç tüketimin faz
lalığı, ayrıca bu sigaraların dışarıya kaçırılması, dı
şarıdan da bu sigaralara talebin olduğunun şek ve 
şüpheden azade bulunması, bizi belirli bir döviz kay
bına uğratıldığından şüphe bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu tüketimin fazlalığı, aynı 
zamanda yabancı menşeli sigaraların memleketimiz
de at oynatmasına da vesile teşkil etmektedir. Bu at 
oynatmanın iki mahzuru görülüyor. 

Birincisi, kendi ürettiğimiz sigaramıza vereceği
miz para Hazineye girmesi icap ederken, kaçak şe
kilde yurdumuza intikal eden bu filtreli sigaralara 
ve dolayısıyle yabancı ellere gidiyor. 

İkincisi, bu işin tetkikatını yapan uzmanlarca ifa
de edildiğine göre, kaçak olarak yurdumuza giren bu 
sigaralar Virginia harmanı yahut Virginia tütünü di
ye isimlendirilen ve kendisine mahsus bir alışkanlığı 
tevlit eden bir terkipten meydana geliyor. Eğer bu 
alışkanlık kendisine yer bulursa, Türk sigarasının 
içimine karşı bir soğukluk tevlit etmesi gibi, ileride 
önümüze çıkacak gayet müşkül bir meseleyi de getir
mektedir. 

Bu bakımdan içe ve dışa dönük kaçakçılığın ön
lenmesi için (biraz evvel Sayın Bakanın da arz ettiği 
gibi) filtreli sigara arzını çoğaltmak gerekir. 

Buradan, bölgesel bir meseleye geliyorum. 1972 
senesinde kurulması kesinleşen Tokat sigara fabrika
sının bir an evvel temelinin atılması ve keza bir an 
evvel üretime geçmesinde isabet görüyoruz. Sayın 
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Bakanın, bu işin bir an evvel ele alınacağına dair 
beyanını memnunlukla karşılşyoruz. 

Tokat sigara fabrikası çift vardiya halinde 6 000 
işçi çalıştıracak bir kapasiteyi haizdir ve yine çift 
vardiya halinde 7 milyon kilo filtreli sigara ve 1,5 mil
yon kilo da filtresiz sigara imalini öngörmektedir. 

1972 senesinde yapılması takarrür eden Tokat si
gara fabrikasının temelini 3 senelik bir gecikme ile 
1975 yılında (inşallah) atarsak, hem istihdam imkân
ları yönünden, hem filtreli sigaranın arzı yönünden 
ve hem de ihraç imkânlarına destek olma yönünden 
belli bir mesafeyi almış bulunuruz. 

Bu yönde geçmiş hükümetlerin gösterdikleri faa
liyeti ve bilhassa bu meseleye, muhtelif uyanlarımız 
neticesinde gereken önemi fazlasıyle veren Muhterem 
Baka.ni şükranla karşılarız. 

Sayın milletvekilleri, gümrük kapısı zorluğu hak
kında muhtelif arkadaşlarım haklı beyanlarda bulun
dular ve Sayın Bakanımız yapılan bu eleştirileri ger
çekten samimi yürekle kabul ettiler, doğrusu da bu
dur. 

Gümrük kapılarından geçişte bilhassa en çok 
sızıltıya meydan veren hadise, dışarıda bir milyonu 
mütecaviz işçimizin senenin belli zamanlarında, bel
li aylardan ve büyük topluluklar halinde gümrük ka
pılarında yığümasıdır. Bu yığılma neticesinde, şüphe
siz giderilmesi elde olmayan imkânlar da vardır. Ni
hayet oradaki memur kapasitesi bellidir, o bayram 
vesilesi ile 10 memur varsa, şüphesiz bu 20'ye çıka
rılmaktadır. Fakat bunu aşan bir talep karşısında in
san takatini, insan gücünü aşan bir tehacüm şüphe
siz görülmektedir. Fakat, bizim muhterem yetkililer
den giderilmesini istediğimiz hususlar, daha ziyade alı
nan tedbirlerde kolaylık, mevzuat icabı gösterilmesi 
gereken kolaylıklar varken, lüzumsuz, bazı müşkülât
ların gösterilmesinin önlenmesidir. Bu insan gücünü 
aşan faaliyet sırasında eğer birtakım lüzumsuz kırta
siyecilikler ve birtakım çalışma engellemeleri olmasa, 
işçilerimizin daha az zorlukla geçişlerinin sağlanacağı 
kanaatini izhar ediyoruz; zaten Sayın Bakanımız da, 
bu konuda gereken bütün tedbirlerin alınacağını be
yan etmiş bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Erek, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın milletve
killeri; son yapılan zamlara ait Sayın Bakanın verdi
ği bilgileri gerçekten isabetli buluyoruz. Türkiyemiz
de yağa, şekere, üretimin temeli olan gübreye devlet 
sübvansiyonunu kaale almadan yapılan aşırı zamlar 
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varken, sigaraya ve içkiye yapılan zamları doğrusu 
eleştirmeyi biz hakkaniyete uygun düşürmüyoruz. Si
garadan % 61 maliyet artışı varken, içkide % 161 
maliyet artışı varken, kuru üzümde % 500'e varan 
bir maliyet artışı varken, tamamen keyif verici bu 
gibi maddelerin Maliye Hazinesinden karşılanacak 
sübvansiyonlarla yani, eski fiyatlarla tüketiciye inti
kalini istemeyi, gerçekten hem iktisadî politika ile 
hem de hakkaniyetle uygun bulmaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Erek lütfen bağlayın efendim 
cümlenizi. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Bu bakımdan 
zammın gerçeği bir tarafa, zammın temeli bir tara
fa, içkiye ve sigaraya yapılan zamla, bir taraftan va
tandaşın sağlığı, diğer taraftan da vatandaşın kesesinin 
korunduğu kaanaatini, şahsen Muhterem Meclis önün
de ifade etmeyi vicdanî bir borç addederim. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Erek lütfen bağlayın efen

dim. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Peki Sayın Baş

kanım bağlıyorum. 

Geçen sene zabıtları okuduğumda, dekara çay 
alım kontenjanı hakkında ve çayın alınabilecek yap
rak ölçüsü hakkında yapılan beyanlarda o zamanki 
grup sözcümüz, yapılan bu tatbikatın haksızlığını ve 
isabetli olmadığını belirttiğinde; o zaman çok muh
terem Halk Partili arkadaşların, «Bunu ileride zaman 
gösterecek» şekilde beyanları zabıtlarda var imiş. O 
zaman bizim grup sözcümüz bunu şu şekilde cevap
landırmış ve «Gayet tabiî, bu Mecliste öylesine ger
çekler söylenmiş, onlar öylesine inkâr edilmiştir ki, 
bunların da inkâr edilmesi, bunların da kendi felse
fenize göre ifade edilmesi gayet tabiîdir. Bunları ge
lecek seneler tekrar dile getireceğiz. Bu kürsüden 
hangimizin haklı olduğunu icraat gösterecektir»' de
miştir, 1974 Mayıs ayında. Biraz evvel Muhterem 
Bakanın beyanlarında ve diğer muhterem arkadaşla
rımızın ileri sürdükleri fikirde, geçen seneki Hükümet 
tarafından Karadeniz'de yürütülen çay politikasının 
ne gibi aksaklıklara yol açtığı gerçekten bir sene son
ra dahi olsa ispat edilmiş ve gözler önüne serilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
Sayın Ali Sanlı, buyurunuz efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 

1970'lerden itibaren bir taban fiyat fetişizmi ge^ 
üşmektedir. Tarım kesimine gerçekte ve haklı bir 
kaynak aktarmak istiyorsak, bunun için yalnız fiyat 
politikasına bağlı kalmamak gerekir. Salt fiyat poli
tikası yeterli olmadığı gibi sakıncalıdır da. Üstelik 
zorlayıcı fiyatlarla içinde bulunduğumuz enflasyo-
nist baskı ekonomimizi çok tehlikeli noktaya getire
bilir. 

Ürün alan ve türlerini yavaş yavaş değiştirmek, 
üretimin yanı sıra satış ve pazarlama yöntemlerinde 
ileri teknik düzenlemeler gereklidir. Salt fiyat, üre
tim anarşisini kamçılamaktadır. Rekoltenin bol ve 
ürünün kalitesiz olduğu dönemlerde kaynak israfla
rına ve büyük stoklara yol açabilmektedir. Üretim 
çok üst düzeyde planlanmalıdır. 

Kimin ne üreteceği anaçizgileri ile saptanmadık-
ça sakıncalar büyüyecektir. Ülkemizde bir üretim 
anarşisi vardır. Üretim ilişkileri ve koşulları ile ilgili 
bulunan yapıdaki anarşi, iyi niyetli taban fiyat poli
tikasını bir kısır çıkmaza sokabilmektedir. Bunu ba
şarmanın önkoşulu, cüce işletmelerden büyük ölçek
li üretim birimlerine yönelmek ve gönüllü topluluğa 
geçmektir. Anarşinin her çeşidine karşı olan siyasî 
partilerin öncelikle bu tür yaklaşımların sahibi olma
ları gerekir sanıyorum. 

Değerli milletvekilleri; bu genel doğruyu öncelik
le belirtmenin nedeni, bu Bakanlığın tarım kesiminin 
büyük bir bölümüne taban fiyat vermesi ve alım yap
masıdır. Ecevit Hükümeti bu yıl örneğin tütünde 
uyguladığı fiyat politikası ile başarılı olmuştur. Geç
miş yıla nazaran kilo başına ortalama 10 Türk lirası 
artırarak üreticiye 800 milyon Türk lirası fazla öde
me yapmıştır. Fakat bu başarı, Bakanlığın gerek bu 
üründe ve gerekse diğer ürünlerdeki çıkmasını gizle
memelidir. Üreticiyi sevindirmek, ürünün az ve dün
ya koşullarının uygulu olduğu ortamlarda iyi ni
yetli bir yaklaşım yeterli; fakat dünya fiyatlarının 
düştüğü, ülkemizde ise rekoltenin arttığı bir kon
jonktürde derin sosyal tepkileri veya ekonomiye ağır 
külfetler yüklemeyi göğüsleyeceksiniz. Bu nedenle bir 
ekim planlamasına şiddetle ihtiyaç vardır. Buraya gel
mişken tütündeki çeüşkimize değinmeden geçmek 
mümkün değildir. 

Ben değişik bir yaklaşımla meseleyi açmak istiyo
rum. Yeryüzünün sayılı tütün üreticilerinden birisi 
olup da yeterli sigara üretilmediği için, sigara kara
borsası olan benzersiz bir ülke görünümündeyiz. Bir 
ülke ki, köylerinin % 15'i tütün eksin, 2 milyonu 
aşkın insan tütün üretsin, tütünün toplam ihracat 
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payı % 20 ve üretim bakımından dünyada 6 ncı, 
ihracat bakımından da 2 nci olsun. En güzel tütünü 
yetiştirmemize rağmen, en yüksek devlet memurun
dan sokaktaki adama kadar kaçak Amerikan siga
rası içiliyor, hatta bu sene Ege üreticisi için bir espi-
ri çelişkiyi noktalıyor: Sevindirici fiyatlar karşısında 
ekici arkadaşına; «Yak bir sigara» diyor ve bir kent 
sigarası uzatıyor. 

Değerli Başkan ve değerli milletvekilleri; gerçek
te dünya pazarlarındaki kavganın uzantısıdır bizim 
çelişkimiz. Türk ve Balkan tütünleri ile Virgiina tü
tünlerinin egemenliği kavgasıdır ve bunu şimdiden 
kaybetmişe benziyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 
kitle üretim şartlarına göre koşullandırılmış gelişmiş 
Amerikan ekonomisi, sigara eli ile dünya pazarları
na hakim olmaktadır. Yapım teknolojisinin gelişmiş 
olması nedeni ile sigaraların içindeki Doğu tütünle
rinin oranı azaltılmış ve kendi tütününe pazarlar aç
mıştır. Ayrıca tüketim toplumu modeline uygun çe
şitli fiyat, reklâm ve koşullandırma araçları ile dün
ya egemenliğini kurmuştur. Tekelleşen ve büyüyen bu 
sanayi, doğal olarak ülkemizde oluşan sigara sana
yiini de boğmak istemiştir ve bir ölçüde boğmuştur. 
En güçlü sigara ve tütün ihracatçısı olmaya aday ül
kemiz, kendi kendine bile yeter hale gelmemesi, salt 
bürokrasinin yetersizliğinden değil; beceriksizliğinden 
de değildir. Uluslararası düzeydeki büyük pazar kav
gasının becerikli oyunu sonucudur. Bunun ilginç bir 
belgesini, dayanağını Sayın Ölçen'in 1974 yılı Büt
çe - Plan görüşmelerinde anlattıkları olay şaşırtıcıdır, 
merak edenler zabıtlara bakabilirler. 

Oyun gayet açıktır arkadaşlarım. Avusturya'da 
toplam sigara üretimi % 76'sı filtreli, Belçika'da 
f/0 62'si, Kanada'da ı% 86, isviçre'de % 93, Batı Al
manya'da % 84, Fransa'da % 40, Yunanistan'da 
i% 61, italya'da % 61, Amerika'da % 81, Türkiye' 
de ise % 14'tür. Halkımız bu nedenle karaborsadan 
alıyor, ülkemizin 7 adet sigara fabrikası vardır, 1974'e 
göre. Bunlardan beş tanesi Osmanlı imparatorluğun
dan, bir tanesi 1939'da Cumhuriyet devrinden, bir ta
nesi ise 1948'de inşaatı başlayıp 1965'te bitirilen Mal
tepe Fabrikasıdır. Bu kadar açık bir politika izlen
mesi, sorumluluğunun hangi politika düşünce ve yak
laşım sahiplerinde olduğunu göstermeye yeter, artar 
bile. Bunların teknolojisi de düşünülecek olursa, ülke
mizin artan ihtiyaçlarına, istenilen kalitede ve mik
tarda üretim yapması düşünülebilir mi? 

Sigara imali, ne uçak sanayiin teknolojisini ve ne 
de otomobil sanayiinin sermayesini gerektirir, 200 -
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300 milyon Türk Lirası arasındadır. 1880'ten beri 
tütün üretilen bu memlekette sorunun çözümlenme
miş olması bir amaca dayalıdır. Amaç, geçmişteki 
iktidarların yabancı sigara tekellerinin amaçlarına 
uyumlu bir politikasının sonucu olarak, yabancı or
taklıklara ve özel sektöre bu kesimi açmaktır. Bunun 
için, salt fiyat vermekten başka, halkçı, devletçi bir 
yaklaşımla alman bu ürünleri topluma değer fazlası 
yaratabilecek biçimde kullanmak ve en modern siga
ra sanayiini kurarak dünya pazarlarındaki ihracat kav
gasına katılıp, payımızı almalıyız. Bu bir sarı altın 
ama; kara bir çelişkidir. 

Değerli Başkan, Tekelin destek alımı yaptığı di
ğer bir ürünü anasondur. Bu ürünün vatanı da özel
likle Türkiye'dir. Anason üretimindeki anarşi ise, hiç
bir sanayi ürününde görülmeyecek ölçüdedir. Ekimin 
yapılması ve ürünün elde edilmesi, ülkemizin hiçbir 
sanayi ürününde görülmeyen bir ilkellikle sürdürü
lür. Hakkında, ne Bakanlıkça ve ne de öğretim ku
rumlarında bir araştırma yapılmıştır. Bu ürünün ana
yurdu, bu ürün hakkındaki bilgileri yabancı litaretür-
den takibetmektedir. Hangi iklim koşullarında, han
gi tür, hangi gübre, ne miktar ve ne zaman sulana
caktır veya kendine özgü haşeresine karşı hangi ilâç
lar kullanılacaktır, bilinmemektedir. Bu kesimde köy
lü, tanrı ve toprakla başbaşa bırakılmıştır. Devlet 
hiçbir tarım ürününe bu denli ilgisiz kalmamıştır. 
Devletin taban fiyattan öteye ki, o da önceki siyasal 
iktidarlar döneminde üreticinin tüccara teslimiyeti 
şeklinde piyasa oluşturulmuştur ki, başkaca ilişkisi 
yoktur. 

Ülkemizin ne kadar anasona ihtiyacı vardır; han
gi ülkeler ne miktar ve ne oranda alıcıdır; ekim alan
ları ne miktardadır; rekolte tahminleri nedir; hangi 
kalite anason üretimi beklenir? Bunların hiçbirisini 
bilemezsiniz. Elimde son derece enteresan belgeler 
var, bizzat başvurmak suretiyle elde ettiğim on ülke
nin ticaret ataşeliğimizin raporları, istatistik Enstitü
sü bilgileri, iGM'nin raporu ve Tarım Bakanlığı 
Araştırma, Pazarlama Dairesi raporları gibi birbi
rine çelişik beyanlarla doludur. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, iki dakikanız kaldı efen
dim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Bütün dediklerimin 
sanki yazılı belgeleri mahiyetindedir. 

Değerli Başkan, anason; pasta, çörek, kek ima
lâtında ve kimya sanayiinde bir ölçüde kullanılmak
la beraber, en önemlisi rakı imalâtında kullanılmak
tadır. Rakı, Türkiye'nin millî bir içkisidir. Her ülke-
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nin dış pazarlarda millî içkilerini görmek mümkün
dür ama; Türkiye'nin bu millî içkisini bulmak müm
kün değildir. Bir de, üstelik zaman zaman içerde de 
kayboluyor, kalitesi de bozuluyor. Ürün son derece 
sahipsizdir. Bugüne kadar 1973 yılı dahil köylüye, 
tüccara teslim eden bir politika sonucu, bu ürünün 
gerçek potansiyelinden yararlanılmamıştır. 

1973 yılı piyasa açılışını ve bunu takibeden ay
ları acı bir anı olarak saklarım. Kademeli fiyat po
litikası sonucu ve dış dünya fiyatları gözetilmeden 
verilen fiyat, halkı tüccara soydurmuş ve Devlete olan 
güveni büyük ölçüde sarsmıştır. Bunun ayrıntılarına 
girmek istemiyorum, ilgililere zamanında başvurdu
ğumuz için, görevimi yaptığımı sanıyorum. 

1974 yılında Eccvit Hükümetinin genel politikası 
doğrultusunda tek fiyat ve dış dünya fiyatları dik
kate alınarak verilen fiyat üreticiyi son derece sevin
dirmiştir. Bu ölçüde alım kolaylıkları, geleneksel Te
kel bürokrasisinin ayak uyduramaması nedeniyle ger
çekleşememiş ise de halkımız memnundur; fakat bu
rada çok önemli bir tehlikeyi dikkatinize sunmak is
terim. 

Salt fiyat politikası nedeniyle önümüzdeki yıl 
ülkemizin kapasitesinden de ihracat potansiyelinden 
fazla olarak, Burdur dışında da geometrik bir büyü
me tehlikesi vardır. Anason, uzun yıllar stoklaması 
mümkün olmayan ve tüketimde büyümesi belirli oran
da olan bir üründür. Büyük süpvansiyon tehlikesiyle 
karşılaşılması ve ürünün tümünün Devletçe alınması 
ekonomiye ağır yükler getirebilir, ve ayrıca, ülkemi
zin gerekli tarım ürünlerinin yerine ikame olduğun
dan, diğer ürünleri dışardan almak zorunluluğu do
ğabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen bağlayınız efen
dim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu nedenle, bir ekim planlaması yapılmalı, ekim 

alanı tahditi, ekim alanı içinde tahditler, ekim alanı 
toplulaştırılması, üretici örgütlendirilmesi, üretim tek
niğinin geliştirilmesi ve disipline edilmesi, süratli ve 
kusursuz alım, anason artıklarının değerlendirilmesi 
gibi tedbirler dizisinin süratle alınmasında yarar var
dır. Burdur anason ekim alanı olarak mihver' bir il
dir; ama bununla ilgili sanayi ise başka illerdedir. 
Gerek soğuk hava depolan ve gerekse anason esans 
fabrikasının ilimizde kurulması, bu ürünün potan
siyeli yönünden gereklidir. 

Vaktim kaldıysa... 
BAŞKAN — Kalmadı efendim, çok rica edece

ğim, hemen bağlayın. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız bir cümle ile Sayın Demokratik Parti sözcüsünün 
belirttiği hususu, sadece zabıtlara tescil için yanlışlı
ğını açıklamakta yarar görüyorum. 

Sayın sözcü, tütünün bu yıl dış dünya pazarların
da ortalama fiyatla 43 lira civarında olduğu beya
nında bulundular. Halbuki, tütünün A grad, B grad, 
kapa ve kırık olmak üzere muhtelif katagorileri var
dır. % 60'ı tutan A gradın 2,95 dolardan; B gradın 
% 15, 2,50 dolardan; kapanın 1,60 dolardan; kırıkm 
0,45 sentten ve bunların ortalaması olan fiyatlar dik
kate alınacak olursa, Tekel bu sene 32 lira ortalama 
olarak satabilmiştir, tüccar da aynı tabiî. Halbuki 
kendisine mal olmuş değeri ile arasındaki fark 6 ve
ya 5 lira arasındadır. Sayın sözcü burada bu 5 - 6 
liranın üstünde bir 10 liranın daha tekelin ve tücca
rın cebine aktarıldığını söylediler ki, sanıyorum yal
nız A grad hesabına dayandırılarak yaptılar. Gerçek
te tütünün kalitelerine göre yapılan bir değerlendirme 
de sonucun aynı olmadığı görülecektir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
Prog. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 16 764 069 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Gümrük kanunlarını uygulama 
ve izleme hizmetleri 136 003 583 

• BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 68 522 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 874 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

— 65 — 
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Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı : 419) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü katma büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
tasarısı 

Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1975 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 079 218 270) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum, efendim. 

Bölüm 
Prog. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 53 909 659 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Tütün ekimini düzenleme ve 
mamul tütün işleme hizmetleri 614 447 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Alkol ve alkollü içkiler üretim 
hizmetleri 102 218 118 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Tuz ve kibrit işletme hizmetleri 192 130 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 133 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Bölüm 
Prog. 

114 

900 

Tekel ürünlerinin satışı ve ka
çakla mücadele hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

105 964 292 

10 549 030 

1 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirle

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 079 218 270) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ek cetveli okutuyorum. 

Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler..." 
Kabul, etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 200 100 

Özel gelirler 1 064 018 170 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Tekel Müdürlüğünün 1975 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmitşir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. -
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve 

Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi de kabul 
edilmiştir, ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin, Bakanlık 
mensuplarına ve milletimize hayırlı olmasını dile
rim. 

C) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelere geçi
yoruz. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe
si üzerinde gruplar adına söz alan sayın üyeleri oku
yorum efendim: 

•* Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bahri Dağ-
daş, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adma Saym 
Muslih Görentaş. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Cumhuriyetçi 

Güven Partisi Grupu adına ben konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Cemil Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
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Sayın Abdi Özkök, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Korkut Özal. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde şahısları adına söz isteyen saym üyeleri oku
yorum efendim. 

Sayın Zekiye Gülsen, Sayın tlhan Aytekin, Sayın 
Ünat Demir, Sayın Hasan Zengin, Saym Ali Sanlı, 
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, 
Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Tufan Doğan, Avşar-
gil, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Etem Eken, Sayın 
Vecdi îlhan, Sayın tlhami Çetin, Sayın Kemal Ata
man, Sayın Turhan Utku. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bahri Dağ-
daş, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu seneki Tarım Bakanlığı daha doğrusu, Gıda 
ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi bir özellik taşıyor. 
Bu özellik şuradan geliyor. Biraz sonra maruzatta bu
lunacağım. 

Şaşırıyorum; acaba muhatabım Gıda ve Tarım Ba
kanlığı mıdır? Yoksa Toprak Reformu Müsteşarlığı 
mıdır? Fevkalâde bir çıkmazın içindeyiz. Bunu özel
likle belirtmek istiyorum. Bir kanun çıkmıştır, bu ka
nun; tarımda altyapı düzenlemesinden tut, tohumun
dan, gübresinden tut, kredisine varıncaya kadar Baş
vekâlete bağlı bir müsteşarlık kurmuş ve orada yürüt
mesini öngörüyor. Öbür taraftan da, Cumhuriyetimiz
den beri bir Tarım Bakanlığı, yeni ismiyle Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı var. Acaba bu kanun 
muvacehesinde, Tarım Bakanlığının veya Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının fonksiyonu nedir? 
Bunu anlamak mümkün değil. Her ikisinin de ayrı 
ayrı kanunları var. Birisi daha yenidir, bir ölçüde es
kisini ilga etmiş durumu var ortada. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi ne olacaktır? Dileklerde bulunacağız, gö
rüşlerimizi açıklayacağız, politikalarımızı açıklayaca
ğız. Acaba muhatabım, değerli hocam, Sayın Reşat 
Aktan mıdır? Yoksa Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarı mıdır? Acaba, Türk tarımının kaderi, bu müs
teşarlıkla bu Bakanlık arasında birbirine pas vermek
le mi geçecek? Bunun sorumlusu kim olacak? Millet 
kimin yakasından tutacak? tşte çıkmaz burada. Bu 
Tarım ve Toprak Reformu çıktığı zaman da, Demok
ratik Partinin görüşü olarak, bu kürsüden, «Bu kanu
nu bu şekilde çıkarmayın, bunu yürütmenin imkânı 
yoktur; tezatlar içine düşeceksiniz, anarşi getirecek
siniz; ortalığı karıştıracaksınız, teknik gücü fcraf ede-
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çeksiniz, memleketin kaynaklarını askıda bırakacak
sınız» demiştik. Bugün aynı hakikatle karşı karşıya-
yız. Karşı karşıyayız, hem ne zaman? Dünyanın açlık 
içine itildiği bir dönemde Türk çiftçisi, Türk müteşeb
bisi sorumlu merci bulamayacaktır. Elbetteki benim 
eski değerli mesai arkadaşlarımın, Tarım Bakanlığı 
veya Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının men
suplarının bunda en ufak bir suçu yok. Bu suç, siya
sî tercihi bu şekilde formüle edenlerindir, siyasî parti 
gruplarınındır. Geliniz de içinden çıkalım. Allah'tan bir 
ümidimiz var, inşallah bu Tarım ve Toprak Refor
mu denen heyula iptal edilir de; Tarım Bakanlığının ve 
üniversitelerimizin değerli mensupları yeniden Türk 
tarımının mevzuat bakımından, teknik ve teknolojik 
gelişme bakımından noksanlarını asrın icaplarına uy
gun bir şekilde yeniden formüle eder de; bu çıkma
zın, bu girdabın, bu birbirine pas verme döneminin 
içinden vatandaşı, Türk çiftçisini ve' büyük milletimi
zi kurtarırız. Ben fevkalâde endişe duyuyorum bun
dan. Çok endişe duyuyorum. Ne zamandır bu? Et 
kuyruğu teşekkül ettiği zaman, peynir kuyruğu te
şekkül ettiği zaman, şeker kuyruğu teşekkül ettiği za
man, buğday fiyatlarının dünyada 300 dolara fırla
dığı zaman, yağ kuyruğunun teşekkül ettiği zaman, 
bakıyoruz ki sorumlu merci yok. Kim yapacak bu 
işi? Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mı yürüte
cek bu işi? Yoksa Tarım ve Toprak Reformu Müs
teşarlığı mı yapacak? Tarım ve Toprak Reformu Müs
teşarlığının mevzuatı ise, müsaade ederseniz Nasret
tin Hocanın borcunu ödemesiyle tarif edeyim. Diken 
ekecekmiş, diken bitecek; komşunun koyunları ora
dan geçecek, yünleri takılacak, Hocanın hanımı eğire-
cek; ondan sonra da Hoca götürüp pazara bunu sa
tacak, alacaklının borcunu ödeyecek. Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının görünüşü şimdi bu. Bu
nun dışında da, adı geçen Müsteşarlığın bütçesinde de 
görüşlerimizi belirttik. «,Bu bir zulümdür» dedik. Mil
lete bir zulüm getirecektir, kaos getirecektir. Daha bir 
senelik tatbikatında dedikodu ve ithamlardan başka, 
gördünüz ki, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı hiçbir şey getirmedi. Hiçbir şey getirmediğine yü
ce Meclis şahit oldu, milletimiz de buna şahit oldu. 
Daha hele dur bakayım. «Ayağıma yer edeyim, gör-
ki sana ne edeyim» şeklinde bekleyeceğiz. Daha ne 
zulümler göreceğiz. Ama bu zulümlerden, Allah mil
letimizi de, Meclisimizi de kurtarsın. Çok yakın tarih
te kurtarsın. İnşallah Anayasa Mahkemesi, Demokra
tik Partinin açtığı, usul yönünden de olsa, bu kanu
nu iptal eder de, bu badireden, bu zulümden mille
timizi kurtarırız. 

Senelerden beri büyük hizmet sevketmiş olan es
ki ismi ile Tarım Bakanlığımız, yeni ismi ile Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, çok mübarek, 
çok muhterem hizmetlerine, yeni hizmetler katmak 
suretiyle, bu dönem içerisinde milletimizi, tekniğin, 
ekonominin ve ilmin ışığında irşat ve tedbire yeni
den memur olur, yegâne ümidimiz bu. Aksi halde önü
müzdeki seneler «Bu görev Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığına aitti. Yok bu görev Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına aitti.» şeklinde mesuli
yet ve yetki aktarmaları şeklinde hizmetler sürünce
mede kalmaz. Bunu hassaten belirtmek isterim. İşin 
kökü bu, işin temeli bu. Temeline dönüp, milleti aç
lıkla karşı karşıya getirmek için, mesuliyetsiz kişileri 
yeniden mesul gibi görmek için bir kanun çıkarmak; 
dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiş
tir; yoktur. En iptidaî kavimlerde dahi böyle ka
nun çıkmamıştır, gösteremezsiniz. Bu yalnız bize has
tır. Çok acıdır, üzülerek belirtiyorum. 

Ama diyeceksin ki, «Bahri Bey, sen de 4 sene bu 
sorumluluğu taşıdın. Niye bu duruma soktun, senin 
hiç payın yok mu?» Vallahi de yok, billahi de. Ben 
burdayım. Değerli arkadaşlarımın da gayreti ile, bir 
Tarım Reformu tasarısı yürüten Tarım Bakanlığının 
ve Türk üniversitelerinin, gelişen teknolojik ve ilmî 
araştırmalara dayalı, vahdetçi neticeye götüren bir 
kanun hazırladım. Yüce Meclise de maalesef gru-
pum adına değil de, o zamanki grupum adına değil 
de kendi adıma verdim. Burdadır. 

Ha, bundan sonraki konuşmaların için r-e yaptın 
diye de sual sorulacaktır tabiî. Niye yapmadın dene
cektir. Peşinen hemen arz edeyim ki, gene değerli 
mesai arkadaşlarımın, 4 seneye yakın sorumluluk 
devresinde yapmış olduğum icraatı da, bu kahverengi 
kitapla tescil ettirmiş durumdayım. Buna ait yönet
melikler, nizamnameler ne varsa manada ve madde
de, değerli mesai arkadaşlarımla birlikte, büyük mil
letimizin ve Bakanlığımızın yetkisi ölçüsünde hazır
ladık ve Yüce Meclislere sunmuş durumdayız. O ba
kımdan, bundan sonraki maruzatımda, gerek mesuli
yet dönemimdeki icraatım ve hazırlamış olduğumuz 
kanunî mevzuat ve yönetmeliklerle huzurunuzdayım. 
Arzu eden arkadaşıma Tarım Bakanlığından istediği 
kadar tedarik etmeye de hazırım. Bunları Bakanlık ar
şivinde bol miktarda bulundurmaya da büyük ölçü
de gayret sarf ettim. Çünkü 3,5 senelik bir mesainin 
meyveleri olduğu için, bizden sonra geleceklere de 
ışık tutsun, diye. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş 3 dakikanız var., 
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BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Mevzuya yeni I 
girdik, evimiz yıkıldı. (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, dünya açlığa doğru gi
diyor. Bunu böylece arz ettikten sonra, hemen şunu 
söyleyeyim : Bir zamanlar, 1967-1968'de şekerin to
nu 30 - 40 dolarken, buğdayın tonu 40 dolarken diyor
duk ki; «1970'lerde 250-300 dolara buğday bulama
yacağız. 300 - 500 dolara şeker bulamayacağız.» 

Et, süt ve diğer konularda da büyük ölçüde gö
rüşlerimizi açıklamıştık, onun için de tedbirlerimizi 
almıştık. 1969'a kadar yapılan her türlü şeyden, iyi- I 
sinin de, kötüsünün de kabulüyüm. Ama hemen şunu I 
açıklayayım : Gıda ve Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı
nın bilgisine, teknik ve ekonomik görüşümüzü kısa 
hatları ile sunmak zorundayım, çünkü Başkan «3 da
kikanız kaldı» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; dünya nüfusu 2000 yı
lında 7 milyara doğru gidiyor. Bu bir vakıa. Bizim nü
fusumuz da, 80 milyona doğru gidiyor. Bu da bir 
vakıa. Eğer bugünkü üretim temposunda yürürsek, 
milletimiz büyük ölçüde açlıkla karşı karşıyadır. He
le Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı da bu
nun içine girdikten sonra, bu açlık tehlikesi 10 defa 
daha ağırlığını koyacaktır. 

Görüşümüz şudur : Türkiye tarımını bugünkü öl
çülere göre, bugünkü ölçülere göre değil; fakat Türk I 
tarım potansiyelinde, bugünkü üretimi bazı sahalarda I 
3 bazı sahalarda 7 misline kadar çıkarılması müm- I 
kündür. Meselâ hububatı 16-17 milyon tondan, 40 
-50 milyon tona; pamuğu 550 bin tondan 1,5 milyon 
tona; şekeri 700 bin tondan 2 milyon tona götürmek I 
mümkündür. Meselâ eti, 300 - 400 bin tondan 2 mil
yon tona, sütü, 15 - 20 milyon metre küpe götürmek 
mümkündür. I 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş vaktiniz dolmuştur I 
efendim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Toparlıyorum. 
Mümkündür. Mümkündür ama bunun yanında I 

da, 11 milyon hektar arazi sulanmak zorundadır. Bü- I 
nu da yapmak mecburiyetindesin. Bunun yanında da 
ata, öküze yedirmeyeceksin. Büyük ölçüde traktör I 
parkına ihtiyacın vardır. «,60 000 traktöre ihtiyacımız 
vardır» dediğimiz zaman, o zaman, «bize akıl öğre
tiyorlar, hiç 2 000 traktörden, 60 000 traktöre çıkılır 
mı?» diyorlardı. 

Sayın Bakanın dikkatine arz ediyorum ve ben da- I 
ha ileri gidiyorum. 2000 yılma kadar yılda 60 0XK) 
traktörü, bu üretimi sağlamak için, temin etmek mec- I 
buriyetindesin. 2000 yılından sonra yenilemek için [ 
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yılda 100 000 traktöre ihtiyaç vardır, bunu da bilesin. 
Yine şunu söyleyeyim, 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş lütfen toparlayın. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
Hemen söyleyeyim; Türkiye'de bu üretimi sağla

mak için de, en aşağı 600 - 700 000 ton sertifikalı 
kademede tohuma ihtiyaç vardır. 

Hemen şunu da arz edeyim. Bir ölçüde 9 mil
yon ton hesap ediliyor ama, ilerdeki teknik ve eko
nomik alandaki gelişme, horizontal gelişme muvacehe
sinde de, 35 milyon hektara çıkacak kültür arazimize 
de 25 milyon ton civarında gübreye ihtiyaç olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş bitirin efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. Ne yapalım ki koca dava 15 dakikaya 
sığmıyor. 

Bu görüş ışığı altında, bu üretimin, bu mesuliyet 
pas vermesi durumunda olan bu iki kuruluş arasın
da nasıl tahakkuk edeceğine benim şahsen inancım 
yok. Çünkü büyük sürtüşmelere sebebiyet veren bu 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Türk tarı
mının da, Türk teknisyeninin de başının bir belası
dır; kaldırılmadığı müddetçe de bu belâ devam ede
cektir. Allah, bu felâketten Yüce Meclisimizi, milleti
mizi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını 
kurtarsın. 

Yüce Meclise saygılar sunar; Bakanlığın, başta 
Sayın Bakan olmak üzere, değerli mensuplarına mu
vaffakiyetler diler, hepinize hürmetlerimi sunarım. (A. 
P., D. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu sözcüsü ola
rak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önemi, 
faaliyetleri ve bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, ta
lep ve temennilerimizi arz etmek için huzurunuzda
yım. 

Sayın arkadaşlarım, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, merkez ve iller teşkilâtı ile birlikte, Baka
nından en ücra köyündeki ziraatçiye kadar bütün Ba
kanlık mensupları, Türk milletinin % 70'ini teşkil eden 
30 milyon köylümüzle ve çiftçimizle yanyana ve bir
likte çalışarak, bugün 40 milyon, 20 sene sonra da 70 
milyonluk büyük Türkiye'nin, büyük Türk milleti-
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nîn artan nüfusunu beslemek ve gıda bakımından I 
milletimizi dışa bağlılıktan kurtarmak; sanayimize ip
tidai madde temin etmek, dünyanın artmakta olan 
gıdaî ve ziraî madde ihtiyacını ve talebini karşılamak 
üzere, ihracatımızı ve ihracat gelirlerimizi artırmak; 
her gün artmakta olan en büyük meselemiz işsizliği 
önlemek için, ziraî kalkınma sahalarında, sanayi sa
hasında olduğu gibi yeni istihdam sahaları yaratmak; 
millî geliri ve millî refahı ziraî kalkınma ile de artır
mak için çalışmak, ziraî kalkınmayı ve ziraî üreti
mi sağlamak, yalnız bu Bakanlığın değil, hepimizin, 
milletimizin başlıca görevi ve ödevi olmuştur. 

Bu kadar önemli olan bir mesele ile uğraşan Ba
kanlığın bütün mensuplarına, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu sözcüsü olarak Grupum adına, aziz ve 
cefakâr köylülerimiz adına şükran ve minnetlerimizi 
sunuyor ve daha çok başarılar diliyorum. 

Sayın arkadaşlarım ziraî kalkınmamızı sağlamak 
ve bu yoldan üretimimizi artırmak için alınması lâ
zım gelen tedbirleri şöyle sıralıyorum : 

Türkiye'de kalkınmayı yalnız bir sektörde değil, 
meselâ sanayi sektöründe değil, hem sanayi sektörün
de, hem ziraî sektör ve hem de bu iki sektöre ha
yat verecek kart verecek olan enerji ve tabiî kay
naklar sektöründe de kalkınmayı yapmamız lâzım. 
Bu üç sektörü birbirinden ayrı tutamayız. Mutlaka 
bir ve beraber tutmalıyız. Ziraî kalkınmayla, sınaî 
kalkınmayı aynı önem derecesinde birlik ve beraber
lik içerisinde destekleyerek, kalkındırmamız lâzım. I 

Türkiye'yi ziraî kesimde hava şartlarına tabi ol
maktan kurtarmak için, büyük - küçük ziraî sulama-. 
ya, toprağı değerlendirmeye önem vermemiz lâzım. 
Büyük - küçük ziraî sulamaya daha büyük yatırım
lar yapmamız lâzım. Böylece, bugün ektiğimiz ekim 
sahalarını daha çok genişletemeyeceğimize göre (çe
şitli sebeplerle), bugün elimizde bulunan ekim saha
sını daha verimli kılabilmek ve hava şartlarından kur
tulabilmemiz için, mutlaka sulamamız lâzım. Binaen- I 
aleyh, yatırımların büyük - küçük ziraî sulamaya tev
cih edilmesine daha büyük önem ve öncelik verilmesi j 
lâzım. I 

Tarım sanayii kurarak, ziraati ve ziraatle ilgili 
olan bütün girdileri makineleştirmek ve fennîleştir-
mek • lâzımdır. Bugün nüfusumuzun % 68'i ziraatle 
meşgul olmaktadır ve millî gelirimizin üçte birine ya
kın olan 38 milyar liralık bir katkıda bulunmaktadır 
ziraî ürünlerle. İhracatımızın % 80'ine yakını ziraî 
ürünler ihracatıyle yapılmaktadır. 

- 70 

Milletimiz nüfusunun 30 milyonu ziraatle meşgul 
olduğu halde, bu kadar büyük kitlenin uğraşısıyle da
ha büyük bir gelir, daha büyük bir ürün sağlayabil
mek mümkün iken, bunu sağlayamıyoruz. Bunun baş
lıca sebebi; Türkiye'de tarım sanayiinin bugüne ka
dar tam anlamıyle kurulamamış olmasındandır. Ta
rım sanayii vasıtaları, ilâçları ve mücadele makinele-

, ri, buna benzer pek çok sanayi üretimini artırıcı, bu 
sahada kullandığımız makine ve diğer girdileri hep 
dışarıdan alıyoruz. Taşıma su ile değirmen döndürü
yoruz veya hiç bu fennî vasıtaları, imkânları kulla
namıyoruz. Bunu ve bunları memleketimizde yapa
rak; mutlak surette tarım sanayiini, harp sanayii ka
dar mühim olan tarım sanayiini kurmamız ve ziraati 
makineleştirmemiz ve fennileştirmemiz lâzımdır. Bun
lara ilâveten, bol ve ucuz gübre temin etmek ve bu
nu zamanında temin etmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; fennî gübre, Türkiye'nin ma
kûs talihini yenen bir maddedir. Hal böyle olmasına 
rağmen, geçmiş Sayın Ecevit iktidarı 30 milyon Türk 
köylüsünün belini kıracak şekilde, Türk milletini gele
cek sene ve önümüzdeki senelerde insaniyle ve hayva
niyle gıdasızlıktan aç bırakacak şekilde fennî gübre
ye % 350 zam yapmak suretiyle bu memlekete ya
pılabilecek en büyük kötülüğü yapmışlardır. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Kabinede dört 
tane bakanınız var, imkânlar elinizde. Atma... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın arkada

şım, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın 
her tarafını tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, ziraî güb
re devletin diğer gelirleriyle sübvanse edilmektedir ve 
ziraî gübre fiyatlarını artırmadan bilâkis ucuzlatmak 
suretiyle ziraî gübreden elde edemediğimiz geliri, ge
lir noksanını devletin diğer sektörlerinden temin ede
rek ve meselâ sigaraya, içkiye zam yaparak buradan 
elde ettiğimiz gelirle çiftçimizin kullandığı, milletimi
zin karnını doyurmak için ve dolayısıyle gıda bakı
mından dışa bağlı olmamak için hürriyet ve istiklâ
limizi kurtarmaya... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki dakikanız kaldı 
efendim. Mevzuu genişletmeyelim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, teşekkür ederim sizin ikazınıza amma, şurada 
bir sayın Halk Partili var, benim zamanımı azalttır
mak suretiyle benim yapacağım hücumlardan kurtul
mak istiyor, zamana sığınmak istiyor. Bu da bir akıl 
kân iş. (A. P.( M. S. P, ve C. G. P. sıralarından al
kışlar.) 
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Sayın Başkanım; sayın Hükümetten, bu bakan
lıktan ve gelecek her hükümetten, bütün Türkiye va
tanperverlerinden istirham ediyoruz... 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Vatanperverlik se
nin inhisarında değil mi? 

NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Kalbin var kal
bin... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gübre fiyatla
rı çok fazladır, ucuzlatılmalıdır. Ziraî mücadele ilâç
ları çok pahalıdır, ucuzlatılmalıdır; kaliteli tohum ka
fi miktarda verilmemektedir. Mutlaka bunun veril
mesi lâzımdır. Krediler kâfi miktarda verilmelidir, 
âdil ölçülerde verilmemektedir. Krediye esas olan ve 
eskiden tespit edilmiş olan tarla birim fiyatları bu
günkü şartlara uygun hale getirilmelidir. Ziraî bil
gi daha yaygın halde sağlanmalıdır. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, gayet kısa 
olarak temas edeceğim; Türkiye'nin en mühim mese
lesi hayvancılığımızdır. 15 milyon orman ve dağ kö
yünde, yayla köyünde hayvancılıkla meşgul olan köy
lümüzü bugün içinde bulunduğu felâketten, sefalet
ten kurtarmak için hayvancılığa her hükümetin, bu 
Hükümetin, bu Bakanlığın ve bu Meclisin elinden ge
len azamî yardımı yapması lâzımdır. Kredi bakımın
dan, pazarlama bakımından, cinslerin ıslahı bakımın
dan her bakımdan... 

Bu arada hayvancılıkla ilgili sütçülük de var. Sayın 
arkadaşlarım, ben Tarım Bakanlığını, bundan evvel
kini ve bu Bakanlığı tebrik ederim, sütçülüğe büyük 
Önem veriyor. Memleketimizin pekçok yerinde 30'a ya
kın süt ve peynir fabrikaları kuruldu. Bu fabrikala
rın etrafında fennî süt hayvancılığının da teşkil edil
mesi lâzım. Burada bir noksanlık var. Çugün üç beş 
miktarında verilen süt hayvanlarının sütleri fabrika
ya gitmiyor, mahalle aralarında satılıyor. Kuruluş ga
yesi bu değildi. Dışarıdan, Birleşmiş Milletler yardım 
fonuyla elde ettiğimiz kredilerle elde ettiğimiz süt 
hayvanlarının, mutlaka bu süt fabrikalarının etra
fındaki çiftçimize verilmesi, onların sütlerinin fabri
kalarda değerlendirilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bağlayın. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim, sağolun. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Tarım Ba

kanlığımızı millî, kutsal milletimizin şükranına lâyık 
bir ^şekilde muvaffak kılabilmek için, Tarım Bakan
lığının bünyesinde çalışan çok teknik, çok ilmî, çok 
çeşitlr branşlardaki değerli arkadaşlarımızın maddî 
bakımdan, terfi bakımından tatmin edilmesi lâzım. 

Bilhassa, köylüyle direkt temasta bulunan, ilçelerde/. 
köy grup merkezlerinde ve köylerde çalışan, ziraatin 
ve köylünün içinde olan ziraatçi arkadaşlarımıza el 
uzatmamız lâzım. Onların her türlü maddî ve mane
vî ihtiyaçlarını, vasıta ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz geçmiştir 
efendim. Lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu şekilde Cumhuriyetçi Güven Partisinin gö
rüş ve temennilerini arz etmiş bulunuyorum. 

Grupum adına büyük minnettarlık ve şükran bor
cu içinde olduğumuz bu Bakanlığın daha çok başarılı 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cemil Ünal, bu

yurun efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA CEMİL ÜNAL (Kars) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; gelişmekte 
olan memleketlerde ekonominin temelini tarım teş
kil etmektedir; bugün memleketimizde de durum he
men hemen aynıdır. Türk ekonomisinin temeli tarı
ma dayalıdır. 

Ekonomik gelişmede rol oynayan tarım sektörü
nün verim bakımından daha ileri bir safhaya gitmesi, 
bilhassa süratle artan nüfusun beslenme ihtiyacının 
karşılanmasında, tarımda çalışan nüfusun diğer sek
törlerde çalışan nüfusa oranla daha fazla bir gelire 
sahip olmasında, tarıma dayalı dahilî sanayinin kurul
masında ve tarımla yapılan ihracatla, gerekli döviz 
ve sermaye birikiminin elde edilmesinde tarımın bü
yük rolü vardır. 

Bugün, Türkiye'de nüfus hızla artmış olmasına 
rağmen, tarımda meydana gelen artış, nüfus artış 
oranıyle mukayese edildiği zaman, nüfus artışının 
çok altında kalmaktadır. 

Bugün artık Türkiye'de arazi genişletmek sure
tiyle verimi artırma imkânı hemen hemen ortadan 
kalkmış durumdadır. 1950 yılında 16 milyon hektar 
olan kültür arazisi, 1969 yılında % 73 bir artışla 
27 743 000 hektara ulaşmıştır; yani bir sürü kültür 
arazisi dahi maalesef bunun içerisine dahil edilmiş
tir. Bu rakamlardan da anlaşıldığına göre, artık 
toprağın artımıyle, verimi artırmak imkânı hemen 
hemen ortadan kalkmış durumdadır. Tek bir çıkar 
yol kalmıştır : O da, birim başına verimi artırma yo
ludur. Fakat maalesef, Türk tarımına baktığımız za
man, arzulanan gelişme içerisinde olmadığı da bir 
gerçektir. Bilhassa Türk tarımı içerisinde büyük ro-
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İÜ olan hayvancılığımız, arzulanan seviyenin çok al 
tında kalmıştır. Diğer ileri memleketlerde, tarım sek
törü içerisinde hayvancılığın payı % 68 ile % 72 ora
nında değişmiş olmasına rağmen, Türkiye'de tarım 
sektörü içerisinde hayvancılığın payı maalesef % 24'-
ten daha ileri gidememiştir; yani diğer memleketler
de beslenen 3 - 4 hayvan varlığına karşılık bizde, 
1 0 - 1 2 hayvan besleme durumu hâsıl olmuştur. Bil
hassa hayvancılığımızın bu durumda kalmasının el
bette ki bazı haklı nedenleri vardır. Bilhassa çayır 
ve mera durumu hayvanın beslenmesi yönünden he
men hemen son safhaya ulaşmış bulunmaktadır. 

1957 yılında 37 milyon hektar olan çayır - me
ra arazisi 1972 yılında 21 milyon hektara düşmüş; 
hayvan varlığı ise, bu mera arazisinin azalmasına 
karşılık % 100 bir artış göstermiştir. Bunun yanın
da, bilhassa Türkiye'de hayvan başına düşen kredi 
miktarı ise çok gülünç ve hayvancılığın gelişmesine 
yetecekten çok uzak bir miktar arz etmektedir. 

Türkiye'de hayvan başına düşen kredi miktarı 
4 lira ile 580 kuruş arasında değişmektedir. Bu ka
dar az bir para ile, hayvancılıkla uğraşan Türk köy
lüsünün karnını doyurmak, hayvancılığı geliştirmek 
elbetteki mümkün değildir. Bilhassa devlet, tarım 
sektörü içerisinde büyük yeri olan hayvancılığın kal
kınmasını istiyorsa, diğer sektörlere tanınan kredi 
imkânlarını daha az bir faizle, uzun vade içerisinde, 
tarımla ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiye tanımak 
mecburiyetindedir. Bilhassa bu 1973 - 1974 ve 1975 
yılları içerisinde hayvancılığımız maalesef daha da 
perişan bir duruma düşmüştür. 2 seneden beri mem
leketimizde meydana gelen kuraklık, bilhassa hay
vancılıkla uğraşan vatandaşı tekrar devlete el açacak 
duruma getirmiştir. Bilhassa Doğu Anadolu halkı 
geçmiş Ecevit Hükümeti devrinde yine bankadan içe
ri girmeye hasret bırakılmış, yine altındaki yatağı ic
ra yolu ile alınma durumuna düşmüş ve önündeki 
hayvanını hesapsız bir taban fiyat politikasının ne
ticesinde elinden çıkarıp, aracının eline kaptırmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Hiçbir hayvan sahibi Ece
vit Hükümetinin uyguladığı taban fiyat politikasının 
neticesinde kârlı çıkmamış, bilhassa damızlık hay
vanlarını dahi - kuraklıktan mütevellit görmediği 
yardım sayesinde - elinden çıkarmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Gelecek yıllarda bunun acısını Türk mil
leti daha da çok çekecek, hatta 50 liraya dahi et ye
me imkânına maalesef kavuşamayacaktır. 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Bravo. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Yine hayvancılı

ğımızda rol oynayan diğer bir menfî faktör de, hay

van sağlığının gerekli olarak ele alınmaması duru
mudur. 125 seneden beri Türkiye'de Veteriner Fa
kültesinin yetiştirmiş olduğu ancak 1 200 tane ve
teriner vardır. Türkiye'deki hayvan varlığını vete
riner sayısına böldüğümüz zaman, her veterinere kü
çükbaş ve büyükbaş hayvan olmak şartıyle en azın
dan 100 000'in üzerinde hayvan düşmektedir. Bir 
veteriner yalnız bu hayvanları parmağı ile saymaya 
gayret etse, 24 saati yetmez. Hele bunun haricinde 
sağlık hizmetlerinin dışında bazı görevler de veteri
nerlere yüklenirse, Türkiye'de hayvan sağlığı tama-
miyle bir çıkmazın içerisine girer. 

Bunun yanında Türkiye'de hayvancılığın kalkm-
mamasında diğer bir neden de - bize göre - hayvan
cılığın da devletin inhisarı altında bulunmasıdır. Ya
ni her şeyde devletçilik, belki bir nebze olsun hoş-
görülebilir; ama devlet eliyle dünyanın hiçbir tara
fında hayvancılığın kalkındığı görülmemiştir. Tür
kiye'de Devlet, hayvancılığı vatandaştan öğrenmiştir. 
Türkiye'de Devlet, hayvan varlığının kıymetini va 
tandaştan öğrenmiştir. Ama ne yazık ki, Türkiye'de 
hayvancılıkla uğraşan müesseselerin hepsi, Devletin 
inhisarı altındadır. Tarım Bakanlığı bünyesinde ol
sun, Ticaret Bakanlığı bünyesinde olsun, 10'un üzerin
de hayvancılıkla uğraşan kuruluş olmasına rağmen, 
bu kuruluşların birbirleriyle gerekii irtibatı kurama-
maları birbirleriyle organizeye gidememeleri. hay
vancılık üzerinde gerekli etkiyi göstermemelerine bir 
neden teşkil etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, zamanımızın azlığından 
bâzı önemli konulara değinmek istiyorum. Bu konu
lardan bir tanesi, mücadele mevzuudur. Türkiye'de, 
Türk Milletinin açlıktan kurtulması, bilhassa tarımda 
mücadele ile yakından ilgilidir. Fakat gelin görün ki, 
Türk tarımında yapılması icabeden mücadele, Tarım 
Bakanlığına tanınan imkânsızlıklar nedeniyle maale
sef yapılamama durumuyla karşı karşıyadır. Öğren
diğimize göre, bu seneki bütçede mücadeleye ayrılan 
para 19 milyon liradır. Bu 19 milyon lira ile, Türk ta
rımında Mücadele Genel Müdürlüğünün şayet mü
cadele yapıp, Türk köylüsünün zarardan kurtarılması 
bekleniyorsa, bu mümkün olmaz. Vereceğiniz 1 lira
ya karşı, yapacağınız bir liralık mücadeleye karşı, 
Türk çiftçisinin cebine 50 lira, Türk ekonomisine 
% 50 miktarında bir artış sağlamak mümkündür. O 
bakımdan şayet açlıktan kurtulmak isteniyorsa, mü
cadele hususunda gerekli imkânın bu Bakanlığa ta
nınması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Çünkü dünya 
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açlığa gitmektedir. Büyük devletler, bilhassa ilâç 
hammaddesinin iki, üç sene sonraki hammaddesini 
tamamiyle kapatmışlar, paralarını yatırmışlar ve ilâç 
alma imkânı maalesef ortadan kalkmıştır. Türkiye'
deki Tarım Bakanlığı veyahut da ilâç getiren mües
seseler, bu imkânlardan mahrum olduklarından za
manında ilâç getirememekte, zamanında Türk köy
lüsüne bu ilâcı verememekte, yine parasızlık nede
niyle gerektiği an mücadele yapamamaktadırlar. 

Yine önemli meselelerimizden birisi, biraz evvel 
burada sayın hatiplerin de konuştuğu gibi, Toprak 
Reformu Müsteşarlığı meselesidir. Muhterem millet
vekilleri; her sene Türkiye'de, 400 000 aile topraksız 
doğmaktadır. Yani gidip de, Türkiye Ay'ı istilâ etse, 
yine uzun bir müddet sonra Ay'da elde edeceğimiz 
topraklar dahi, bu milletin beslenmesine, bu milletin 
açlıktan kurtulmasına imkân teşkil etmeyecektir Bi
zim görüşümüz odur ki, artık bir Türk Halk Kurtu
luş Ordusu haline gelen, Toprak Reformu Müsteşar
lığının, derhal Başbakanlık elinden alınıp, Tarım Ba
kanlığı bünyesine mutlak surette bağlanmalıdır. Çün
kü, Toprak Reformu Müsteşarlığı, bugün Türk köy
lüsüne hizmet götüren bir müessese olmaktan ç'kmış, 
Türkiye'de mezhep kavgalarının yapılacağı bir kur-
ruluş haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bu bakımdan şayet 
bu kuruluşun, Türk milletinin geleceğine faydalı ol
ması isteniyorsa, derhal bu kuruluşun, Tarım Ba
kanlığı bünyesinde yer alması zarureti vardır. Artık 
köylünün içerisinde, kentlinin içerisinde, mezhep da
vası yaymak suretiyle, Türk milletinin başına bir fe
lâket getirmek isteyen bu zihniyetin, hiç olmazsa 
yıkılması Türk milletinin mutlak faydasına olacak
tır. 

Şimdi bir de gübre mevzuu var. Halk Partisi ikti
darı devrinde, Türk köylüsünün çarıktan kurtulduğu 
görülmemiştir. Türk köylüsüne Devletin elini uzattığı 
görülmemiştir. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sizin devrinizde çarık 
da giyemiyor; lâstik çarıktan daha kötü. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi Türk köy
lüsünden yana olduklarını, halka dönük olduklarını, 
meydanlarda beyan eden beyefendiler, iktidara gel
dikleri zaman ilk balyozu zavallı ayağı çarıklı, kafa
sı kasketli Türk köylüsünün başına indirmişlerdir. 

Türk köylüsünün yalnız ve yalnız karnını doyurâ* 
bilmesi hususunda bâzı girdilere Ecevit Hükümeti za* 
manında % 400 oranında zam getirilmiştir. Bunun 
adı da «Halktan yana, halkla beraber» düşüncesi ol
muştur. 

64 kuruşluk bir gübre Türk köylüsüne 112 kuruşa 
verilmiş, 185 kuruşluk bir gübre Türk köylüsüne 444 
kuruşa satılma gayreti içine girilmiştir. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — 140 kuruşluk 
gübre 330 kuruşa verilmiştir köylüye. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Buna şunu ilâve 
etmekte fayda var ki, gübreye yapılan zam tama
miyle Türk köylüsünün açlığa, susuzluğa girmesine 
sebebolmuştur ve bu yüzden de Türk tarımında bü
yük bir gerileme olacak ve gelecek sene yine bu Dev
let, bu millet milyonlarca lirayı yabancı memleket
lere vermek suretiyle buğday ithal etmek mecburiye
tinde kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, vaktiniz geçti, lütfen 
sözlerini tamamlayınız efendim. 

CEMÎL ÜNAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Şimdi gübresizlik nedeniyle Türk çiftçisi ekimden 
% 20 - % 30 nisptinde vazgeçmiştir. Konya'da ve 
Ankara'da bilhassa gübre kullanımı % 45'in üstünde 
eksilme göstermiştir. Bu eksilme, Türk tarımında en 
azından 2,5 milyon ton buğdayın eksilmesine sebebo-
lacaktır. 

Son söz olarak şunu söylemekte fayda vardır; 
Tarım Bakanlığının hazırlamış olduğu bir buğday 
projesi vardır. Bu proje tatbik edildiği takdirde Türk 
tarımına ve ekonomisine % 100 fayda getirecektir. 
Fakat yine maalesef bu da imkânsızlıklar nedeniyle, 
parasızlık nedeniyle Türk çiftçisine yararlı bir proje 
olmaktan çıkmış kitapların içinden tatbik sahasına 
konulamamıştır. 

Temennimiz odur ki; şayet bu kıymetli teknik 
elemanlardan Türk milleti olarak istifade etmek isti
yorsak, bundan sonra gelecek hükümetlerin bilhassa 
bu Bakanlığa gerekli yardımı yapmaları mecburiyeti 
vardır, bu Türk Milletinin de faydasınadır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Abdi Özkök, buyu

runuz efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ABDİ ÖZKÖK (Bo
lu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko
nuşmama, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini hatırlata
rak başlamayı yararlı buluyorum. Verilen kısa sü
rede yurdun tarım konusunu acı ve tatlı gerçekleriyle 
dile getirip, gözler önüne serme olanağının buluna
madığını da belirtmek isterim. 

Atatürk, asıl tarımcı Türk köylüsü için şunları 
söylüyordu : «Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi, 
gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten da
ha çok refah ve mutluluğa hak kazanmış olarak lâ
yık olan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin politikası bu esas amaca yöneliktir.» 

700 yıldan beri cihanın dört köşesine sevk ede
rek kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı top
raklarda bıraktığımız ve 700 yıldan bu yana emek
lerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna kar
şılık daima tahkirle rezil edercesine mukabele ettiği
miz ve bunca fedakârlıklarına ve ihsanlarına karşı 
nankörlük, küstahlık ve zorbalıkla uzaklık düzeyine 
indirmek istediğimiz bu yüce sahibin huzurunda bu
gün saygı ile gerçek vaziyetimizi alalım. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kim bu küstah 
beyefendi? 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Alınmayın. 
Sayın milletvekilleri, sanatı tarım olan, bu büyük, 

köylü kitlesi önünde gerçek vaziyet nasıl alınır? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen alınma, sa
na ne oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, müdahale etmeyin 
efendim, müdahale etmeyin. 

ETEM EKEN (Çorum) — Biz sizin hatiplerinizi 
dinledik, siz neye dinlemiyorsunuz? 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Atatürk'ten bu 
yana süreli bunun çabası içindeyiz ve bu çabanın 
içinde görünürüz. Özgürlük savaşı ile devraldığımız 
bu yoksul ve fakir Türk tarımında şunları, şunları 
yaptık diye çok şeylerde sayabiliriz. Ben Atatürk'ün 
sözlerini söyledim. Niçin alınıyorsunuz? O sözleri 
Atatürk söyledi. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Biz Atatürk'ün 
sözlerinden alınmıyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim Sayın 
Özçelik. 
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ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Ama, çağın göz al
maz ilerleyişi ile orantılı olarak bakacak olursak... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Yağcılık yapıyor 
sun, «küstah» diyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik sana saylüyorum. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — ... Bir arpa boyu gi

demediğimiz apaçık meydana çıkar. Bugünkü az geliş
mişliğimiz, geri kalmışlığımız da bunu bize gösterir. 

Değerli arkadaşlarım; memleketimizde tarım, nüfu
sunuzun 2/3'sini, mal üretimimizin yarısından çoğunu, 
ihracatımızın da 3/4'ünü oluşturan bir kesimdir ve ko
nuların da en önemlisidir. Bu nedenle, sosyal ve eko
nomik bünyemizin düzelmesi ve kalkınmamız, bu ke
simin gelişmesine; kırsal alanda çağ dışı koşullarda ya
şamayı alınyazısı olarak kabullenmiş olan halkımızın 
mutluluk düzeyinin düzelmesi de, yine bu kesimin ya
şantısının iyileşmesine bağlı bulunmaktadır. Köylü
müz bugün sanatının bilincine erişememiştir. Onun 
için de bizlerden istediği, istemeden Devletçe yapılması 
gerekli altyapı hizmetleridir. 

Örneğin; «Ben bu ortamda köyümün kendi koşul
larında ne ekmeli, ne dikmeliyim, bu topraklar neyi 
yetiştirir, hayvancılık mı yapmalıyım, bahçecilik mi, 
hangisini yaparsam para eder, satabilirim nasıl pazar-
lanır? Bana yol gösterin, ona göre düzen tutayım. 
Yetiştirdiğim ürün bir yıl satılıp, ertesi yıl elimde kal
masın» diyemem ektedir. Henüz biz de, üreticimize 
bunları söyleyecek, belirleyecek bir tarım düzeni ku
ramamış durumdayız. İç ve dış pazarlarımıza göre, ne
relerde neleri, ne kadar yetiştirmeliyiz? Bunu bilmiyo
ruz. Üretim ve tüketim planlarımız rasgeledir. Tarımı
mız çağ düzeyinde derbederdir. Tarımsal kalkınmayı 
sağlayacak düzen de, anadüzen gibi bozuktur. 

Osmanlı devrinden kalma bir statüko içinde çalışıp 
çabalıyor, çağın gidişine göre de - sanırım - yerinde sa
yıyoruz. Teknik tarım gelişememiş, bürokrasi hâkim 
duruma gelmiş, halk emek deposu ve tüketici ordusu 
niteliğini aşamamış, yaratıcılık fonksiyonunu kaybet
miştir. O hale gelinmiştir ki, Tarım Bakanlığı olmasa 
işler yine de böyle yürür, denilebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; bugün Türk köylüsü tarımsal 
sorunlarıyle başbaşa kalmış, Türk tarımı kapitalist bir 
gelişme görünümüne girmiştir. Ancak, bu gelişme ka
palı ekonominin ilkel şartlan içinde yaşayan milyon
larca köylü ailesini pek az etkilemektedir. Tarımsal 
üretimin yarısından çoğu kendi tüketimine gitmektedir. 
Gelin görün ki, kapitalist sektörde de üretim düşük ve 
yatırım yok gibidir. Mevsimlik ve gizli işsizlik nede
niyle işgücü boşa harcanmaktadır. Nüfus baskısı, me-

74 -



M. Mecîisi B : 46 23 . 2 . 1075 Ö : İ 

ra ve ormanların tahribi, erozyon yoluyle topraklar I 
zayıflamaktadır. Tarım sektörünün toplam üretimi ile 
üretici köylünün zatî tüketim arasındaki fark olarak 
tanımlayacağımız «ekonomik artık» ağa, tefeci ve aracı 
elinde toplanmakta, asalak bir zümrenin lüks tüketim
lerine gitmektedir. Genellikle köylü aileleri tüketim için 
borçlanmakta, yatırım yapamamakta, düşük fiyatla 
yaptığı alivre satışlar ve borç faizi yoluyle de tefeci 
ve aracıyı semirtmektedir. Modern araçlar ve işçi kul
lanarak kapitalist üretime geçen büyük çiftçiler de 
israfçı ağa zihniyetinden kurtulamamakta, çoğu büyük 
şehirlerde oturmakta ve çiftliklerini bilinçsiz kâhyalarla 
işletmektedirler. Varlıklı çiftçileri vergilendiremeyen 
Devlet, yaptığı yatırımlar ve sübvansiyonlarla onları 
destekler durumdadır. Onların bu yoldan artan gelir
leri ise lüks tüketime gitmekte, ekonomik gelişmeye 
pek az katkı yapmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; tarımda yaratılan ekonomik 
artığın, tüketime değil yatırımlara yöneltilmesi; atıl iş 
gücünün değerlendirilmesi; cüce işletmelerin modern 
girdileri verimli olarak kullanabilecekleri kooperatifler 
haline getirilmesi; ağa, tefeci ve aracı sömürüsüne son 
verilmesi, hızlı bir gelişmenin önşartları olarak ortada
dır. Hızlı kalkınmanın gereği olan bu tedbirler alın
madıkça, yapıp, yeni bir tarım düzeni kurulmadıkça, 
kendiliğinden bir gelişme olsa bile, çok uzun zaman 
alacağından köylümüzün durumu tahammül edilmez 
ölçüde ağırlaşacağa benzemektedir. 

Türkiye'de bugün ekonomik kaynaklar, kalkınma
mızı engelleyecek biçimde çok kötü kullanılmaktadır. 
Bu kötü kullanmadan yararlanan ve bunu sürüp gitme
sini isteyen mutlu ve güçlü azınlık koalisyonu, bozuk 
düzeni sürdürmek için, her çareye başvurmakta, tarı
mımızın gelişme sorunlarım çıkmaz sokmaktadır. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İktidarda idiniz 
neye yapmadınız? 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — 25 senedir iktidar
dasınız. 

Belirli, tutarlı fırsatı bulunca bakanların... 
HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Siz de iktidar-

daydınız,yapsaydımz. 
BAŞKAN — Sayın Özçelik... 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Dinleyin. 
Bakanların kişisel görüş ve kaprislerine göre değiş

tirilemeyen sürekli bir tarım politikamız yoktu. Böyle 
olunca, planlarımız da bir yıl öngördüğünü ertesi yıl 
değiştirebilmektedir. Öyle zaman olmaktadır ki, plana 
pilâv görüşüyle bakılabilmektedir. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Plâ
nı ilk defa tatbik eden Adalet Partisidir. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bu durum ve tutum
lar içinde, tarım kesiminin düzenleyicisi, yöneticisi ol
mak gereken Tarım Bakanlığına toplam bütçeden ay
rılan pay, devamlı surette % 2!lerin altına düşmekte -
dir. Yatırımların da ancak % 10'u bu kesime ayrılmak
tadır ki, bu da bize memlekette tarıma verilen önemsiz
liği belirtmekte ve bunlarla tarımda istenenenlerin ger
çekleşmesinin bir hayalden öteye gidemeyeceğini gös
termektedir. 

Yapılan bütçeler, sadece tarımda statükoyu koru
makta, hatta zaman zaman ve örneğin; Toprak Re
formunda, Teknik Tarım Teşkilâtında, tarımsal eği
timde olduğu gibi, olanı da bozup alabora edebilmek
tedir. 

Nitekim, 1943'lerde 15 ilâ 20 köy birliği esas alın
mak suretiyle ve teknik elemanların buralara kadar 
inmesini sağlamak amaciyle kurulmasına başlanan 
Teknik Tarım Teşkilâtı, 1950"den sonra D. P. iktidarı 
tarafından kaldırılmış, Ziraat müdürlüklerinin adı 
«teknik» yapılarak köylü avutulmuştur. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Türk köylüsüne 
hizmet eden kimselere haksızlık ediyorsunuz; Demok
rat Parti Türk köylüsüne hizmet etmiştir. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Yazık be... 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Yine bu yıllarda 
köylü çocuklarını kendi sanatlarında... (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Dinleyin... Doku

nuyor galiba. 
Köylü çocuklarını kendi sanatlarında yetiştir

mek, teknik metotlarla köylerinde, etraflarına da 
örnek olarak tarım yapmalarını sağlamak amaciyle 
milyonlar harcanarak kurulan, Teknik Tarım ve 
Teknik Bahçıvanlık okulları da A. P. tarafından ka
patılmıştır; demin burada konuşan Bahri Dağdaş ta
rafından kapatılmıştır. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Ada
let Partisinin sen tırnağı olamazsın tırnağı. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Adalet Partisi
nin yaptığını inkâr ediyorsunuz, gözünüze durur; in
safsızlık yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, müdahale etmeyin, 
size ceza vermek mecburiyetinde kalacağım. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Türk köylüsünü 
sizden Adalet Partisi kurtardı. 
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BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Özçelik size 
«Uyarı» cezası veriyorum efendim, «Uyan» cezası 
veriyorum Sayın Özçelik. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Yine o yıllarda ve 
kaldırılan kuruluşların o zaman yeni kurulan Ziraî 
Donatım Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri, Çiftçiyi 
Teşkilâtlandırma kuruluşları da kurulmuş ve fakat 
diğerleri kapatılınca bunların görevleri kopuk kal
mıştır. Tarımda köylü yararına iş gören bu mües
seseler de «Devletçilik yapılıyor» gibi sakat görüş
lerle zaman zaman tehlikeler geçirmişler, köylü ve 
çiftçi yararına uğraşıları kısıtlanmış ve duraklatıl-
mıştır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri; Türk tarımının ilerlemesi 
için ziraat fakülteleri, teknisyen okulları açıyoruz. 
Tarımımızın bunlara ihtiyacı var; ama gelin görün 
ki, kurulu düzen içinde sayıları 7 000'i bulan ziraat 
yüksek mühendisleriyle, 12 000'i bulan teknisyenle
rin % 95'i toprağa, köylüye, işe hasret; toprak, köy
lü ve iş de onlara hasret birbirlerinin özlemini çeke
rek masa başlarında kümelenmektedirler. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Köylüyü ağzı
nıza almayınız. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bu Bakanlık, köy
lünün kara bahtından mıdır, nedendir?... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Siz köylünün 
derdinden ne anlarsınız? Türk köylüsü hakkında ko
nuşmaya hakkınız yok. Böyle boş lâflar atıyorsunuz. 
(A. P. ile C. H. P. sıraları arasında gürültüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Dinleyin. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Köylü diye her
kesi aldatıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Özçelik, lüt
fen müdahale etmeyiniz. (Gürültüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın Başkan, vak
timi alıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, lütfen. 
Siz devam ediniz efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bu Bakanlık köy

lünün kara bahtından mıdır, nedendir, koltuğunda 
öyle politikacılar görmüştür ki; «Bunlardan Genel 
müdürlükleri dukalık, Bakanlığı da kırallık görenler; 
Toprak Reformunu da kendi toprakları için kurban 
edenler, sömürü şartlarının arasına sıkışıp projeksi
yonlarla makro hedeflere koşan ve kooperatifçiliğe 
(Komünistlik) diyenler ve nihayet politik yatırım 
ümidiyle işini bilir nitelikte tarım görevlilerini o ya
na, bu yana dağıtarak tarımda iş yaptıklarını sanan

lar olmuştur» demekle hiç de hata yapmış olmuyoruz. 
Tarım teşkilâtımız kendi tarım bünyemize, ko

şullarımıza ve zaruretlerimize göre kurulmuş bir teş
kilât değildir. Fransa, Almanya ve Amerika gibi dış 
ülkelerin kuruluşlarından taklitle alınmış parçalardan 
oluşan alaca bir bohça, karakteri belirsiz karıştırma 
bir teşkilâttır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Özkök, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bakanlık, 40 yıl 
önce çıkarılmış bir Kanunla iş görme durumundadır. 
Bu Kanunun her cümlesi her gelen bakanın kişisel 
görüşlerine, hatta politik kaprislerine göre manalan-
dırılmak, tefsir edilmek suretiyle işler, sık sık değiş
tirilen yönetmelikler, genelgeler ya da yazılı veya 
sözlü emirlerle yürütülmekte; kâh yeni yeni, parça 
parça kuruluşlar ihdas edilmekte ve işler bunlara da
ğıtılmakta, kâh da bunlar kaldırılarak işlerin yürü
tülmesi şöyle dursun, felce uğratılmaktadır. 

Tarımsal uğraşıların ayrı ayrı bakanlıklar bün
yesinde yer alması da, hem otoritenin parçalanarak 
idarenin zaafa uğramasına, hem de plan ve projele
rin güdük kalmasına, hizmetlerin aksamasına sebep 
olmaktadır. 

Saym arkadaşlarım, bugün hayvancılığımız da ta
rımın diğer dalları gibi gelişmemiştir. Yetiştirme, 
«Saldım çayıra, Mevlâm kayıra» olarak sürüp git
mektedir. Hayvan varlığımız Avrupa ülkelerinin he
men hepsinden fazla olduğu halde, verimimiz hepsin
den düşüktür. Protein öneminin kavrandığı bu çağ
larda sonuya yaraşan değer verilerek başıboş hay
vancılıktan bir an önce işletmelere bağlı hayvancılı
ğa gidilmelidir. Memleketimizde şimdiki haliyle hay
vancılığın en göze batan sorunu yem, çayır ve mera 
sorunudur. Meraların bakımı, korunması ve kulla-
nılmasıyle ve kullanma hakları, Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda belirlenmiş olduğu halde, bir 
türlü uygulamaya adım atılamamaktadır. Meralar, 
ağalara ait büyük sürülerle sömürülmüş ve onarıla-
mayacak kadar bozulmuştur. 

Damızlık hayvan yetiştiren Devlet Üretme Çift
likleri, haralar, inekhaneler ve diğer istasyonlardan 
verilen damızlıklar ucuz olduğundan, muvazaalı yol
larla fakir köylü yetiştiriciye değil, ticareti için aracı 
celeplere geçmekte, iyi cins hayvanlar üretim için 
değil, vakti gelmeden et için kesilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın. Özkök, lütfen bağlayınız, 
vaktiniz doldu efendim. 
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ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Genellikle Et - Balık Kurumu, kombinalarında 
kesilecek hayvanları üreticiden değil, aracıdan sağ
lamaktadır. Celepler ve besiciler krediyle desteklen
mekte ve fakat üretici kendi haline bırakılmaktadır. 

Hayvan yetiştirme tekniğinin uzmanlar arasında 
paylaşılması nedeniyle, memlekette sadece yetiştirici
lik sorunları bir kenara itilmiş olmamakta, bu arada 
hayvan hastalıkları da ihmal görerek, fakir köylünün 
elinde pek çok hayvan telef olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, son cümlelerinizi ri
ca edeceğim efendim. 

ABDÎ ÖZKÖK (Devamla) — Müsaade ederseniz, 
bağlıyorum efendim. 

Hayvancılığın geliştirilmesinde izlenen yanlış po
litikadan dolayı her yıl 4 milyar Türk Lirası, salgın 
ve paraziter hastalıklardan ötürü de 5 milyar lira za
rar edilmektedir. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Son bir senede. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
memleketimizde tarımsal ürün verimi, hastalık ve 
zararlıları yüzünden de her yıl % 20 oranında düşük 
olmaktadır. Bunlarla savaş ve organizasyon yönün
de çıkarılmış kanun, yetersizdir. Yaygın ve salgın 
hale gelenlerle, devletçe yapılan savaş dışında pek 
az mücadele yapılabilmektedir. Ancak, kurulacak 
üretim kooperatiflerince yapılacak toplu mücadele
lerin sonuç verebileceğini söyleyebiliriz. 

Tarım ilâçları çok kâr getirdiğinden, bu iş, yerli 
yabancı özel teşebbüse bırakılmıştır. Bu ilâçlardaki 
pahalılık ve kalite düşüklüğü sürekli şikâyet konusu
dur. Devlet, tarım ilâçları ile alet ve makinelerini ivedi
likle ele alıp, üreticiye ucuza ulaştırılmasını sağlama
lıdır. 

Tarımda, araştırma işleri daha büyük bir ciddi
yetle yürütülmelidir. Lüks denebilecek araştırma te
sisleri dışında, işin içine inebilen gezginci laboratu-
varlar da kurulmalı, araştırma ve bulgular köy mer
kezlerine kadar götürülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök... 

ABDÎ-ÖZKÖK (Devamla) — Bitti efendim. 
Tarımımızda başıboş konulardan birisi de, değer

lendirme ve pazarlama işlerimizdir. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

bir sayfası daha varmış, okusun. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

ABDÎ ÖZKÖK (Devamla) — tç piyasada, üre
ticiden tüketiciye ilkel ve geleneksel sürdürülen kont

rolsuz akış, tamamiyle asalak sömürücü bir kitleyi 
beslemekte, fakir ve dar gelirlilerle, ürün artışının 
aleyhine işlemektedir. 

Ürünlerimizin pazarlanmasında girift bir kamu 
ve özel sektör uygulaması vardır. Politika ve mev
zuatı yapıp yürüten ayrı bakanlıklardır. Hizmetler, 
tatbikatta, sorumlu iktisadî devlet kuruluşları, dev
let vesayetinde kooperatifler ve bunların yanında şir-
ketleşmiş özel firmalarca yapılmaktadır ki, bu karı
şık düzen içinde... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Son bir seneki 
aksaklıkları söylüyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Atatürkçülükten 
yana bilinçli bir pazarlama organizasyonunun bulun
duğunu ileri sürmek çok güçtür. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Bitti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son cümlelerinizi; daha iki sayfa

nız var. Tam 5 dakika geçiyorsunuz; onun için... 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Hayır, geçmiyor, 

beni konuştur... 
BAŞKAN — Hesap ettim, hepsini hesap ettim, 5 

dakika oldu. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Son bir seneki 

aksaklıkları söylüyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, dünyanın en iyi fıstığını ürettiğimiz halde, dü
şük fiyatla Lübnan'a kaçırılarak, «Şamfıstığı» diye 
satılan fıstığımızın ırgatlığını Antep çiftçisi yapmak
ta, ağalığı da Şam'a kalmaktadır. 

"" Zeytinyağının, üreticinin elinden yok pahasına 
toplanarak, içine makine yağı katılmak suretiyle ih-, 
raç edilip, ülke ve ürünümüzün itibarını düşüren bir 
pazarlama sistemini de bu memlekette görebilmek
teyiz. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Gerekirse saba
ha kadar konuşacak. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bir sayfası 
kaldı! Birkaç sayfası daha var, sorun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız; sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, azıcık da, Türkiye'nin değerli bir ürünü olan haş
haşa dokunacağım. Ben ziraatçiyim, biraz da haşha
şa dokunayım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

— 77 — 



M. Meclisi B : 46 23 . 2 . 1975 O : 2 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, çok rica edi
yorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Haşhaş, memleke
timizin çok yerlerinde, fakir köylümüzün geçimini 
sağlayan bir ürün. Narkotik maddeler ve ilâç sana
yiinde eşsiz bir hammaddedir. Dünyanın en kaliteli 
afyonu da bizde elde edilir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, kesmek mecburiyetin
deyim; kesiyorum sözünüzü; çok rica ederim. Daha 
iki sayfanız var, son cümlenizi söyleyin. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Buna rağmen, üre
ticinin hakkını üç - beş kaçakçı ve vurguncuya kap
tıran, alkoloit fabrikası kurmayarak, kaçak yolla kö
tü kullanılmasını önlemek için gerekli tedbirleri al
mayan bir zihniyetle, dış baskıların etkisi altında ka
lınarak, haşhaş yetiştiriciliğinin bu memlekette ya
saklandığı da görülmüştür. Haşhaş ziraatını nesiller 
boyu yapıp gelen, geçimi buna bağlı olan birçok yer
lerde serbest bırakmak ve yetiştirmek... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, sözünüzü kesiyorum. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yarım saat hak

kı var. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen haklısın 

hemşerim. (A. P. sıralarından gürültüler) 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bitiriyorum; son 

cümlemi tamamlayayım. 

Toprak reformu ile Tarım Bakanlığının müna
sebetini kuracaktım. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Sizin istediklerinizi söyleyecektim. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök, sözünü
zü kestim, sözünüzü kestim artık. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Saygılar sunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, bugün bir bakımdan, Türk tarımı hiç gelişme
miştir demek te, belki gerçeğe uzak kalır; ama bu 
gelişme, çağdaş ilerleme ölçüleri içerisinde yetersiz 
kalmış; gelişme değil, geri kalış görünümüne bü
rünmüştür. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu
nun bütün kabahat -ve sorumluluğunu şimdi bir öl
çüde, ne gelip geçen bakanlara, ne meslek sahibi ida
reci ve uygulayıcılara yüklemiyor; bunun kabahatini, 
işlerliği olmayan bozuk düzende, bu düzeni düzelt
meye yönelmeyen zihniyette buluyoruz. Bu bozuk 
düzende de olsa... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bitti Başkan. Bü
tün Cumhuriyet döneminde... 

BAŞKAN — Kestim efendim, kestim efendim. 
«Cümle» diyorsunuz «tam teşekkül» dediniz; bu, bu 
mudur yani? 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — ... Binbir mihnet 
içinde, damla damla başarılmış işlerde köylü, çiftçi, 
teknisyen ve ziraat mühendislerinin katkılarını hu
zurlarınızda takdirle anıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarken; bize göre yeterli olmasa da, 
çıkacak bütçenin memleketi ak günlere götürecek ba
samak olmasını Yüce Tanrıdan dilerim. (C. H. P. sı
ralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özkök. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 15 dakika faz

la konuştun hemşerim. 
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sizin öğrenmek is

tediklerinizi anlatmak için. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim dedim; teşekkür 

ederim, buyurun. (A. P. sıralarından gürültüler ve 
A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sudi Re
şat Saruhan, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT SARU
HAN (Rize) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1975 
yılı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisinin görüş
lerini, muayyen olan zaman nispetinde arz etmeye 
çalışacağım. 

Milletimizin en önemli iktisadî faaliyetlerinden bi
rini teşkil eden ziraî faaliyetler, çeşitli sebeplerle, hiç
bir zaman, dünyadaki gelişmelere ayak uydurama
dığı gibi, Türkiye ölçüsünde yapılması mümkün 
olan işlerin yapılabildiğini söylemek de kabil de
ğildir. 

Tarım sektöründe nüfus başına isabet eden millî 
gelir, ileri tarım teknolojisine sahip ülkelerde nüfus 
basma düşen millî gelirden 7-8 defa daha azdır. Ya
kın bir mazide tarım bakımından aynı seviyede ol
duğumuz bazı komşu ülkelerle aramızdaki mesafe, 
aleyhimize olarak, her yıl biraz daha açılmaktadır. 
Memleket sınırları dahilinde ve belirli mahsullerde 
sağlanmış olan birtakım gelişmelere bakarak, Tür
kiye'nin tarım alanında yeterli bir gelişme göster
diğini iddia etmeyi gerçeklere aykırı ve hastalıkları 
örtbas edecek mahiyette görmekteyiz. 
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Yıllardır bu kürsülerde, Türk tarımına ait mese
leler büyük bir vukufla dile getirilmiş, söylenebilecek 
her şey söylenmiştir. Ne var ki, bütün bu söylenen
ler ve cevapları şu çatının altında kalmış, Türkiye' 
nin tarımı ise, Galile'nin dünyası gibi, kendi yörün
gesinde ve alışılan davranışlar içinde yuvarlanıp git
miştir. 

Konuşmalara ayrılmış olan 15 dakikalık zaman 
içinde bu vaziyetin sebeplerini anahatları ile de olsa, 
ortaya koymanın imkânsızlığı içinde, sadece hayatî 
önemde gördüğümüz hususlara temas etmekle ikti
fa edeceğiz. 

Türk tarımının en önemli ve en derin meseleleri 
nin, tarım politikasındaki boşluklar olduğuna işa
ret edeceğiz. Kim ne derse desin ve nasıl savunursa 
savunsun, Türkiye'de hiçbir zaman vasıta ve hedef
leri sarih ve gerçekçi bir şekilde tespit edilmiş bir 
tarım politikası olmamıştır. Eğer böyle bir politika 
olsa ve yeterli bir şekilde uygulansa idi, tarım faa
liyetlerinin gerçek yürütücü ve sahibi olan Türk çift
çisi, karşısında, bu kadar keşmekeş içinde ve hepsi 
de yetersiz bir sürü kamu kuruluşu görmez, başta 
tohumluk ve diğer tarım girdileri olmak üzere, her 
türlü teknik ve mâlî desteği, bütünleşmiş ve güçlü bir 
organizasyon içinde temin ederdi. 

Eğer, bir tarım politikası olsa idi, aynı maksada 
hizmet eden ve onun entegral parçalarını teşkil eden 
çok sayıdaki devlet kuruluşları muhtelif bakanlık
lar bünyelerine böylesine gelişi güzel ve bu kadar gü
dük olarak dağıtılmaz, tek istisnayı teşkil eden 
Şeker Şirketinde olduğu gibi, ilkel girdilerden nihai 
pazarlamaya kadar bütün faaliyetlerin aynı pers 
pektif içinde dengeli ve güçlü bir şekilde ifa edilece
ği şekilde bütünleşmiş olurdu. 

Eğer, başarılı bir tarım politikasına sahip olsay
dık, Bakanlığın bünyesinde binlerce teknik eleman 
boşa oturur veya boşa çalıştırılırken; en basit konu
larda dahi yabancı ülkelerin teknik yardımlarına 
ihtiyaç duyulmazdı. 

Türkiye'nin çok yerinde, tarlaya kadar inebilmiş 
teknik elemanlar bulunmazken, büyük merkezlerde 
bunların yüzlerce, hattâ binlercesi bilgilere ve tecrü
belere ihtiyaç göstermeyen bir sürü alâkasız işlerle 
uğraşmazlardı. 

Eğer, gerçekçi ve hedefini iyi tayin etmiş bir ta
rım politikası olsaydı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 
tesis edilmiş olan bunca devlet çiftlik ve istasyonla
rı, çevrelerine ışık tutar ve başarılı tarımsal faali

yetler - saksıda bir çiçek yetiştirme misali - çiftlik 
hudutları içerisinde kalmaz bütün yurda yayılırdı. 

Başarılı bir tarım politikası olsaydı, Türkiye, mev
cut gübre fabrikalarını % 30 - 40 kapasiteye çıkara-
mayarak, yüksek fiyatlı gübre ithali yoluna gitmez
di. 

Yine, başarılı bir tarım politikası olsaydı, hay
vancılık gibi, Türkiye için büyük imkânlar vaat eden 
önemli bir altsektör böylesine sahipsiz ve böylesi
ne perişan bir durumda iken, kamu sektöründe, mes
lekler ve kuruluşlar arasındaki kısır rekabete bir son 
verilir ve Türkiye hayvancılığının gerçek manada 
kalkındırılması için gerekli altyapı ve destek sistemi 
çoktan değiştirilmiş olurdu. 

Başarılı bir tarım politikası olsaydı, devlet, zaten 
yetersiz olan imkânları ile Türk tarımını modernize 
etme gibi, aslında imkânsız ve geçersiz olan bir yanlış 
yolda böylesine saplanmaz; Türk tarımının, bu ta
rımın sahibi olan çiftçilerin ve Türk ekonomisinin her 
türlü altyapı hizmetini başarılı bir şekilde ifa etmele
rine imkân verecek yönde güçlendirilme ve organize 
edilmesi esas alınırdı. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu 
misalleri artırmak ve çeşitlendirmek, saatlerce konuş
mak mümkün. Ortada önemli bir gerçek vardır: 
Türkiye'de, hedefleri ve vasıtaları açık ve kesin 
çizgilerle tayin ve tatbik edilmiş bir tarım politikası 
hiçbir zaman mevcut olmamıştır. 

Eğer, böyle bir politika olsa ve hakkiyle uygulan
saydı, bugün çok daha başka bir noktada buluna
cağımız muhakkaktı. Kalkınma plan ve programla
rına ve icra planlarına, nasıl uygulandığı ve ne neti
celere gittiği hepimizin malûmu olan birtakım haya
lî ve yuvarlak ifadeler koyarak tarım politikası vazet
tiğimizi iddia etmekle bir yere gidemeyeceğimizi anla
mış olurduk. 

Türk tarımının önemli ikinci bir meselesinin ta
rım sektöründe kamu kesimine düşen hizmetlerin 
ve bunların hangi çerçeve içinde gerçekleştirilmesi 
gerektiğinin dikkatle tayin edilmesi gerektiğine işa
ret edeceğiz. 

Bugünkü tatbikatı ile, Türk tarımındaki temel bü
tün hizmetlerin sorumluluğunu devletin yüklenmiş 
olması durumu gibi bir manzara mevcuttur. Bunun 
bariz ve açık işaretlerinden biri, fakültelerden me
zun olan ziraat mühendis ve teknisyenlerinin istih
dam durumudur. 

Tarımın modern anlamda tatbikatını yapmak ve 
öğretmek üzere yetiştirilmekte olan ve sayıları onbin 
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civarında bulunan tarım mühendislerinin % 90'ı, bu
gün, devlet kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Hal
buki, bizatihi tarım faaliyetlerinin hemen hemen ta
mamı, özel kesim tarafından ifa edilmektedir. Başka 
bir ifade ile, tarım faaliyetleri alanında bizzat faa
liyet gösteren tarım mühendisleri, yok denecek ka
dar azdır. Aynı durum, tarım teknisyenleri için de 
varittir. Uygulanagelen yanlış politikalarla, bu tek
nisyen sınıfı tarım hizmetlerinin anayükünü taşıya
cak bir kadro yerine, zaman zaman mühendislerle 
karşı karşıya getirilen ve çoğu zaman ilerleme ufuk
ları kapalı, ümidini yitirmiş insanlar haline getiril
miştir. 

Buna ilâveten, tarım hizmetlerinin tarlaya kadar 
götürülmesi ve anahizmetin orada görülmesi gere
kirken, Bakanlık kadrolarında, büyük merkezlerde 
anormal şekilde yığılmalar yer almıştır. Tarım Ba
kanlığı teşkilâtı mensuplarının bazı illerimizdeki sa
yısı 100 civarında iken; Ankara, îzmir ve İstanbul gibi 
illerimizde birkaç bine ulaşan yığılmalar mevcut
tur. 

En nihayet, böylesine anormal istikâmetteki yığıl
malar neticesi, elemanların büyük bir kısmı, değil ih
tisasları, hattâ meslekleriyle bile ilgili olmayan, çoğu 
zaman da zorlanarak ihdas edilmiş kadrolarda çalış
maktadırlar. Manzara hakikaten acıdır. 

Bir tarafta, bazı yerlerde Ortaçağ tarımını taşıyan 
Türkiye'nin geniş coğrafyası; diğer taraftan, bu ge
riliği bir insan ömrü içinde giderme amacıyle yetişti
rilmiş binlerce teknik eleman bulunmakta; bunla
rın organik ve dinamik bağlantısı kurulamadığı için, 
kıymetli imkânlar boşa harcanmakta, Türk çiftçisi 
ise, kaderinin çizgisi üzerinde çoğu zaman lâflarla 
kendi başına bırakılmaktadır. Hikâyeler ne kadar 
tatlı söylense de, acı gerçek budur. 

Bir teşkilâtın başarısını ve gayelerine hizmetinin 
ölçüsünü, dosyaları dolduran kâğıtlarla ve kendin
den menkul rivayetlerle değil, yurdun, saym Bakan
lık üst kademesi mensuplarınca yıllardır ziyaret bile 
edilmeyen köşelerinde yapılacak bir ziyaret ortaya 
koyacaktır. 

Türk tarımı tesadüfen bu hale düşmüş değildir. 
Kısaca anlatmış olduğum gerçekler, bu kürsülerde 
yıllarca çeşitli şekillerle dile getirilmiştir. O zaman
lar bunlara, çeşitli cevaplar verilmiş ve ortaya getiri
len meselelerin olumlu istikâmette halledileceği yolun
da beyanlar verilmişti. Alınmış olan neticelerin ise, 
çoğu zaman beyanlarla bağdaşmadığı ortadadır. O 
halde, ortada, halledilmesi gereken temel bir mesele 

mevcuttur. Millet iradesinin en yüksek organı olan 
bu Meclis ve ona karşı sorumlu olan hükümetler, bu 
meseleleri halletmek mecburiyetindedirler. Halledil
mesi gereken mesele şudur; bütçeyi kanunlaştiran 
Parlamento, Hükümete, belirli harcamaları yapma 
ve bu harcamalarla belirli hedeflere ulaşma yetki ve 
vazifesini vermektedir. Bu hedefler belirli paraların 
harcanması suretiyle, belirli hizmetlerin görülmesi 
ve belirli fizikî neticeler alınması şeklinde tarif edile
bilir. 

Yukarıdan beri anlattığımız ve yıllardan beri tek
rarlanan hususlar, Tarım Bakanlığı hizmetlerinin is
tenildiği gibi yürütülemediğini ortaya koymaktadır. 
Bunun çeşitli nedenleri olabilir; ya verilen imkân
lar istenilen neticeleri elde etmeye yeter değildir; ya 
da, verilen imkânlar iyi bir şekilde kullanılmadığı 
için, alınan neticeler yeterli olmamaktadır. 

Bu devlet, kendi imkânlarından bir lirayı bile yer
siz harcayanı hesaba çeker ve icabında kanunî yolla
ra sevk ederken, milyonlar, hattâ milyarlarca liranın 
istenilen neticeleri istihsal etmeden harcanmasının 
hesabı sorulmayacak mıdır? Odalar dolusu teknik 
eleman boş otururken, bunları araziye götürecek bir 
vasıtanın bulunmamasının sorumluları aranmayacak 
mıdır? Yüzlerce yetişmiş eleman bomboş veya ilgisiz 
işlerde çalışır iken, çiftçiye hizmet götürecek bir tane 
insanı bulamayan illerimiz bunun hesabını kimden 
soracaklardır? En değerli teçhizata ve yetişmiş elema
na sahip bütün araştırma merkezlerinin, endüstriyel 
mikyasta hangi müşahhas gelişmeler sağlandığının 
hesabı verilebilmekte midir? Alman neticelerin ve ya
pılan hizmetlerin bu fakir millete neye mal olduğu
nun gerçekçi hesapları mevcut mudur? 

Sayın Bakan, ümit ederim bu sorulara tatmin edi
ci olmayan ve rakamlara istinaf eden cevaplar vere
cektir; ama çok önemli bir soru, çözülmeden, orta
da kalacaktır. 

Devletin verdiği imkân ve yetkilerin gayeye en uy
gun kullanılmaması halindeki sorumlulukların hesa
bı yapılmadıkça ve hiyerarşik kademedeki insanlar 
işi iyi bir şekilde yapamamanın, en az, onu yanlış yap
ma kadar ceza ve mesuliyeti mucip olduğunu bil
medikçe, meselelerin milletin istediği şekilde halle
dilmesi mümkün değildir. Ancak ve ancak, yetki, gö
rev ve sorumlulukları dengelemiş bir görevlendirme 
ile, millet ve onun temsilcileri olan bizler, fakir im
kânlarımızın en iyi şekilde kullanılmasını temin ede
biliriz. Ancak bu sorumlulukların iyice tarif edilme-
siyledir ki, bürokraside, suyu getirenlerle, testiyi kı-
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ranların ortaya çıkması ve testiyi kıranların sayısının 
belki de sıfıra indirilmesi mümkün olabilir. 

Bir bakanlığı idare sorumluluğunu yüklenmiş 
bir bakanın, hiyerarşi içinde, bu sorumluluğunu, yet
ki ve vazifeleriyle birlikte âdil bir şekilde dağıtacağı 
bir sistemin kurulması ve bakanlık çalışmalarının, al
dığı neticelerin bu sistem içinde değerlendirilmesi ile 
mümkündür. Aksi takdirde, muhterem Başkan ve de
ğerli milletvekillerimiz, daha çok uzun yıllar bu kürsü
lerde buna benzer konuşmalar yapılacaktır. 

Bu seneki bütçe konuşmalarının çok talihsiz bir 
tarafı bulunmakta. Şu anda bütçeyi savunma ve Mec
lise hesap verme durumunda olan Hükümet ve onun 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Parlâmentonun 
güvenine mazhar olamamış ve dolayısıyle istifaya 
mecbur olmuşlardır. Parlâmentonun güvenine maz
har olamamış bir Hükümet ve Bakanın, değil icraat 
yapma, yerini en kısa zamanda, Anayasaya uygun 
bir hükümete terk etmesi, Anayasanın temel mecbu
riyetlerinden biri ve en önemlisidir. Hükümetin bu 
duruma düşmesi ayları bulduğu halde, Cumhurbaş
kanlığının, gerekli görevlendirmeyi yapmamasının, 
Anayasa ve memleketin yüksek menfaatleriyle nasıl 
bağdaştırıldığını anlamak mümkün değildir. Türk 
demokrasi tarihinde hiçbir zaman böyle bir duruma 
müsaade edilmemiş ve istifa eden bir Başbakanın z-
men arkasından yeni bir tayin yapılmıştır. Tayini ya
pılmasındaki bu gecikmeler sebebiyle, devlet .Jare- ' 
sinde, tamiri gayet zor pek çok uygulamaların yer 
almakta olduğu ve millete hesap verme durumundan 
çıkmış insanların, milletin kendilerine vermediği yet
kileri kullanarak çeşitli icraata kalkıştıkları görül
müştür. Bunların hesabının ileride sorulması müm
kün olsa bile, ika edilen zararların ve sebep olunan 
mağduriyetin telâfisi mümkün olmayacaktır. 

İtimat reyi almamış ve istifa etmiş bir bakanın, 
kaç gün daha sandalyede oturacağı belli olmayan bir 
ahvali fırsat telâkki ederek", Ziraat-İşleri Umum Mü
dürlüğü bünyesinde yaptığı tayin ve nakiller dolayı
sıyle meydana gelen tahribatı hüsnüniyetle müda
faa etmek mümkün değildir. Gönlümüz, bu durumun 
biran evvel düzeltilmesini ve en yanlış kararın bile, 
kararsızlık kadar zararlı olamayacağı gerekçesinin 
herkesçe bir defa daha anlaşılmasını arzu etmekte
dir. 

Yukarıdan beri anlattığımız sebeplerle, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık. Bakanlığı bütçesini, çerçevesi, po
litikası, hedefleri bakımından tasvip edilecek bir büt
çe olarak görmemekteyiz. 

Eğer, bu bütçeye beyaz oy veriyor isek, bunun se
bebi, ne bu bütçeyi tasvip ittiğimiz, ne de, şu anda bu
nu savunma ve uygulama durumunda olan Hüküme
te güven bsslediğinıizdendir. Beyaz oyumuzun tek se
bebi, bütçeye kırmızı oy verdiğimiz takdirde, zaten 
içinden çıkılmaz bir duruma itilmiş olan Hükümet 
etme meselesine, bir de, devleti işlemez duruma itme 
sorumluluğunu yüklenmek istemeyişimizdir. 

Bu bütçenin ve bu bütçeyi uygulayacak hükümet
lerin, millete ve memlekete yeterli istikâmetlerde hiz
metlere medar olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
Yüce Meclise, Millî Selâmet Partisi adına hürmetle
rimi arz ederim efendim. (M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın Zekiye Gülsen, buyurun efendim. (A. P. sı

ralarından alkışlar) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Kapsadığı hizmet alanı ve teşkilât bakımından en 
geniş bakanlıklardan birinin bütçesini görüşüyoruz. 
Ülkemizin ekonomik kalkınması, sosyal yaşantımız, 
vatandaşın beslenmesi ve beslenme ile ilgili olarak sağ
lıklı kalmamız, hep, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığının görevleri arasına giren konular; yani, işi 
bol, zahmeti çok bir Bakanlık. 

Değerli arkadaşlarım, görevler ve hizmetler çoğal
dıkça, zahmetler, sıkıntılar, ihtiyaçlar ve problemler 
de artar. Hal böyle olunca, yapılması gereken birçok 
iş ve söylenecek birçok söz vardır. Ancak, 10 dakika
da her şeyi ifade etmek mümkün olmayacağı için, bes
lenmemizde protein ihtiyacının kapatılmasında önem
li bir yer işgal eden balıkçılığımızdan ve su ürünleri
mizden bahsetmek istiyorum. Eğer zamanım kalır
sa, yine bu Bakanlığın çalışmalarıyle ilgili, önemli bul
duğum bir kaç noktaya kısaca değinmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, adalar dahil, 8210 kilo
metre deniz kıyısı uzunluğu ve 1,5 milyon hektar ge
nişliğinde karasu yum uza, ülkemizdeki akarsu ve göl
lerimizi de eklersek, iç sular, kıyı ve açık deniz balık
çılığı yönünden büyük bir potansiyele sahip olan 
Türkiye'mizde, konunun ne Jcadar önemli olduğu mü
nakaşa dahi kabul etmez bir değer taşıdığını görü
rüz. 

Müsaade buyurursanız, şimdi konuya, en çok deniz 
kıyısı uzunduğuna sahip ilimiz olan Çanakkale'miz
den başlamak istiyorum. Çünkü, Çanakkalemizin Mar-
marası, Eğesi, Boğazı var; çok çeşitli ve kaliteli ba-
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lık türleriyle Gelibolu yarımadası, kıyıları ve Saros 
körfezi var. Konuya Çanakkale'den girişimin en bü
yük nedenlerinden birisi de, mevsimlere göre Karade-
nizden Eğeye, Eğeden Marmaraya ve Karadenize göç 
eden balıklara, Çanakkale boğazında tuzak kurulu
yor arkadaşlar. Kanunî yasaklara rağmen buralarda 
yapılan usulsüz, yanlış ve yasak avlamalar yüzünden 
yalnız balık türü değil, maalesef bütün sularımızda, 
balığın kökü kurutulmaktadır. Çeşitli sebeplerden ötü
rü, kıyı sularının kirlenmesini de hesaba katarsak 
işin vahameti daha çok meydana çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizde kıyı balık
çılığı tamamen ölmüş durumdadır. Ben, usulsüz, ka
nunsuz olarak avlananlara, «Balıkçı» diyemiyorum. 
Bunlar millî servetimizi sabote eden balık katilleridir. 
İstanbul kıyılarını ve Marmarayı kuruttular, şimdi 
Çanakkale Boğazına saldırdılar. İşlerine yarayan ba
lığı tutup götürüyarlar, işlerine yaramayan binlerce 
küçük balığı denize döküp gidiyorlar. Saros körfezini 
balık mezarlığı haline getirdiler. Sahil boyundaki kü
çük balıkçı köylerimiz ve bunların fakir halkının ge
çim kapıları tamamen kapanmış durumdadır. Ayrıca, 
kendi beslenmeleri de sıkıntılı bir hal almıştır. 

Gelen troller yalnız balıklarımızı değil, balık nes
lini de tarayıp götürüyorlar. Bütün bu yörenin insan
larına da geride kalan, sadece dalgaların uğultusu, de
nizin acı, tuzlu, soğuk suyudur muhterem arkadaşla
rım. 

1971 yılında Su Ürünleri Kanunu çıkardık. Su 
, ürünlerinin korunması, üretilmesi; dalyan, barınak gi
bi çeşitli tesislerin kurulması, halkın eğitilmesi, istihsa
lin düzenlenmesi, bütün tedbirlerin alınması hep Gı-
da-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ele 
alınması ve bakılması bu kanunla emredilmiştir. Ne 
yazık ki, bugüne kadar esaslı hiçbir tedbir alınmamış
tır. Birkaç göl ve barajda yapılan örnekleme balık 
üreticiliği dışında bir faaliyet gösterememiştir. Yine, 
Su Ürünleri Kanunun 24 ncü maddesinin (a) bendi, 
«İç sularp, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale bo
ğazlarında her çeşit trol ile avlanmak yasak» der. Yi
ne aynı maddenin (c) bendi, orta su trolünün, dip 
trolü olarak kullanmasına «Yasak» der. Yine bu Ka
nunun 36 ncı maddesi, «Kanunun 34 ncü maddesine 
aykırı hareket edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 2 
bin liradan 20 bin liraya kadar ağır para cezasıyle ce 
zalandırılır» der. 

«Su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Yasaklara 
ve tahditlere aykırı olarak tutalan balıkları satanlar, -
muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurun - nakleden

ler veya bunları imalatta kullananlar da cezalandırı
lır» der. 

Kim yakalanmış? Kaç kişiye böyle ceza verilmiştir? 
Kanunun 19 ncu maddesi, bomba, torpil, dinamit, 
kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, elektrik cereya
nı, elektro şok iie balık avcılığına müsaade etmez ve 
bunları yapacakların sadece Bakanlıktan izin almala
rını emreder. Eder; ama bu tarzda avlanmalar da, her 
yerde yine yapılır. Troller, bu işe yarayan, balıklara 
elektro şok yapan aletlerle doludur. 

Kanunun görev verdiği merciler, görevlerini çeşit
li nedenlerle yapamıyorlar; kanunun gereği gibi ha
reket edemiyorlar. Kanunun getirdiği cezaî müeyyide
leri işletmek bir türlü mümkün olmuyor. Yurdumu
zun en önemli gıda ve servet kaynağı olan su ürünle
rimiz, bugünkü tutum ve çalışma temposu ile, bir gün 
büsbütün elimizden çıkacak; belki de yeniden ihyası 
mümkün olmayacak hale gelecektir. 

Bugün kıyılarımızı süsleyen birçok dalyanlar ka
patılmış; balıkçılar sandallarını karaya çekmişler; el
leri koynunda, hâlâ, gözleri umutla dolu, nasiplerini 
sularda arıyorlar. 

Su ürünleri çabuk çoğalır muhterem arkadaşlarım 
ve çabuk da ürerler. Biraz gayretle, kıyı sularının kir
lenmesini önlemek, kanunları işler hale getirmekle 
denizlerimizi, hiç şüphesiz, kısa bir zamanda eski zen
ginliğine kavuşturabiliriz. 

Kanunun men ettiği tarzda avlanmalar süratle ön
lenmeli; hemen, balık ve midye tarlalarının kurulma
sına, üretilmesine çalışılmalı; kooperatifler kurulup, 
krediler sağlanmalı; balıkçılık, teşvik ve takviye edil
melidir. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bir dakikanız kaldı 
efendim; cümlelerizınizi ona göre bağlayın. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Ben izininize 
sığınarak devam edeceğim efendim. Zamanı da iyi 
kullanmaya gayret edeceğim. Teşekkür ederim. 

Su ürünleri ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini arttırmak maksadıyle, diğer bakanlıklarla iş
birliği yaparak, kurslar ve meslek okulları açılmalı
dır. Bizden çok geri ve denizi bizden çok az olan ül
keler bu sorunların tümünü halletmiş, kendi ihtiyacı 
dışında başka ülkelere de taze ve konserve satışı ya
parak dünyanın dövizini sağlamaktadırlar. Vakit ol
saydı, 27 Nisan 1974 günü Ege Üniversitesinin bu 
Su Ürünleri kürsüsünün Çanakkale'ye yaptığı tetkik 
gezisinde, Küçükkuyu'dan, ta Marmara'ya kadar yap
tığı ilmî etüdün raporunu sizlere okumak, takdim et
mek ve buralarda bu konuda neler yapabileceğini 
açıklamak isterdim. 
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BAŞKAN — Sayın Gülsen, vaktiniz dolmuş'ur 
efendim. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Devamla) — Ben bütün ça
lışmalarda beraberlerinde, yanlarında bulundum. Bu 
konuda yetişmiş kıymetli, elemanlarımız ve gençleri
miz vardır. Bakanlığın ilmî etüt ve çalışmalara değer 
vereceğini umuyorum, inanıyorum. 

Sayın Başkan*, muhterem arkadaşlarım, zamanı
mın sonuna geldiğimi biliyorum. Müsamahanıza sı
ğınarak, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir
kaç küçücük noktasına dokunacağım; kesimlerini 
biliyorum. 

Nüfusumuzun % 70'i civarında, tarımla uğraşan 
Türk köylüsünün sıkıntı ve ihtiyaçlarından; memur, 
işçi, esnaf ve sanatkârın, gıda fiyatlarının artışı ya
nında, düştüğü darlıktan bahsetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş ucuzluk bekler
ken.... 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, iki dakikanız doldu 
geçti efendim, çok rica ederim, toparlayınız cümleni
zi. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Peki efendim, 
son cümlemi söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mademki zamanım dolmuş
tur, son cümlemi söylememe izin verin. 

Tarım kesiminde çalışan köy kadınının, Türk işçi
sinin, yediğimiz ekmeğin her lokmasında alın teri var
dır muhterem arkadaşlar. Bu kesimde çalışan insan
ların ziraî sigorta ve sosyal güvenliklerini sağlayacak, 
BAG-KUR gibi bir Kanunun tez elden Yüce Mecli
simizden çıkarmasını yürekten diliyorum. 

Milletimize, devletimize, bütçenin hayırlı olması
nı diler, saygılarımı sunarım, (A. P. sıralarından 
«Bravo; çok güzel konuştun» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülsen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Onların fazla 
konuşmasına göz yumdunuz, benim için sesinizi çıkar
madınız. 

BAŞKAN — Bir taraftan, kanundan bahsedip, 
kanunsuzluk yapmak da doğru bir şey değildir efen
dim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Doğru. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI REŞAT AKTAN — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

j Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde grupları ve kendisi adına konuşan sayın 
milletvekillerine, değerli tenkitleri, açıklamaları ve 
önerileri için Bakanlığım adına teşekkürler ederim. 

Çok istifade ile dinlediğim ve not ettiğim bu 
konuşmalarda sözü edilen çeşitli konulardan ancak 
bir kısmına, bana verilen dar müddet içerisinde ce
vap arz etmeye çalışacağım. Cevap veremediğim 
diğer hususları ilgililere yazılı olarak arz edeceğim,, 

Türk ekonomisinin temel sektörü olmakta de
vam eden tarımın sorunları çok ve büyüktür. Bu 
önemli ve geleneksel sektör bugünkü durumu ile 
herkesi tatmin eden bir görünüş içerisinde değildir. 
Fakat, bunu söylemekle beraber şunu da hemen ilâve 
edeyim ki, tarımın Türkiye'de büyük bir gelişme 
potansiyeli vardır. Tarımın geçmişte, yeter derecede 
her zaman, devlet tarafından önemle ele alınmadığı
na işaret etmek isterim. Bu önem yetersizliği, hatta 
planlı ekonomik kalkınma döneminde de görülmüş; 
bütçe ve yatırımlar bakımından tarıma, nispeten dü
şük paylar verilmiştir. 

Bu sektörün diğer bir özelliği, köklü reformları 
gerektirmesidir. Bu reformların, toprak düzeninde, 
işletmelerde, sosyal kurumlarda ve kamu hizmet teş
kilâtında yapılması gereklidir. Hepiniz takdir eder
siniz ki, tarım gibi geleneksel bir, sektörde reform 
yapmak, zaman alacak zor işlerdir. Bir kısmı ele 
alınan ve yapılmaya çalışılan bu reformların tamam
lanması, muhakkak ki uzun zaman sürecektir. Bu 
münasebetle şu noktayı da belirteyim: Tarımla ilgili 
hizmetler ve sorumluluklar, maalesef, devlet kuruluş
ları arasında dağıtılmıştır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım 
politikasının ve tarımla ilgili hizmetlerin tümünden 
sorumlu değildir. Bakanlığın mevzuatı eski ve yamalı 
bir görünüş içerisindedir. Bundan daha önemlisi, 
tarım politikasının uygulanması ile ilgili araçlar ve 
kuruluşlar, çoğu kez başka bakanlıkların, devlet ku
ruluşlarının elinde bulunmaktadır. 

Tarımla ilgili hizmet teşkilâtı dağınık ve hatta 
Bakanlık içerisindeki teşkilât da toparlanması, düzen
lenmesi gereken bir manzara göstermektedir. 

Bu münasebetle şahsıma yöneltilen eleştiriye bir 
cümle ile cevap vermek isterim. İstifa etmiş bir Hü
kümetin üyesi olduğum halde, bir genel müdürlük
te yaptığım değişikliklerden şikâyet edildi ve buna 
hakkım olmadığı ima edildi; hiç değilse ben böyle 

I anladım. 
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Benim hizmet anlayışım; bir gün de bu görevde 
kalsam, bu mesuliyeti taşısam, sorumluluğumu, yet
kilerimi sonuna kadar kullanmak vicdanî borcunu 
hissetmekteyim. (Bravo sesleri) 

Bu teşkilât hususunda yapılan bir eleştiriye de ka
tılmaktayım. Tarım teşkilâtı her zaman kolaylıkla, 
köylere, çiftçilere ulaşamamaktadır. 

Bunun sebepleri, bildiğiniz gibi çok açıktır. Tür
kiye çok geniş, büyük bir ülkedir. Binlerce köy ve 
milyonlarca çiftçi yurt düzeyine dağılmış bir halde
dir. Tarım teşkilâtını ve hizmetleri köye kadar götür
mek, ya köy toplulukları arasında bu teşkilât için 
merkezler kurmak, yahut da il ve ilçelerden tarım 
hizmetlerini götürecek personeli daimî bir hareket 
halinde bulundurmak, nakil araçları ile teçhiz etmek 
lâzımdır ki, her ikisi de bugünkü şartlar altında tüm 
olarak yapılamamakta. Çünkü maddî imkânsızlıklar, 
malî zorluklarla karşılaşmaktayız. 

Tarım politikası ile ilgili pek çok tenkitler yapıl
dı ve Türkiye'de bir tarmı politikasının bulunmadığı 
ileri sürüldü. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, bu
gün Türkiye'nin bir tarım politikası vardır. Türkiye'
nin tarımla ilgili sorunları bilinmekte ve bunun çare
leri keza malumdur, bilinmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı ve tarımla ilgili diğer kuruluşlar 
hep birlikte, bu tarım politikasını tespit etmektedir. 
Yazılı bir halde de, plan ve programlar içerisinde ve
rilmektedir. 

Buna göre, tarımda temel sorun, yeni teknoloji 
usullerini ve araçlarını köye ve işletmeye yerleştir
mek, üretim faaliyetlerini tabiatın etkisinden kurtar
mak, tarımsal ürünleri değerlendirmek ve böylece, 
tarımla ilgili vatandaşların gelir ve yaşama standart
larını yükseltmek, tarım sektöründe çalışmak iste
yen herkese istihdam ve iş sağlamaktır. 

Çok karamsar tablolar çizildi, biraz da mübalağa 
ile insan hislerini inciten hükümler ileri sürüldü. Ta
rımda, geçmişe doğru baktığımız zaman, muhakkak 
ki bir gelişme vardır. Bu, sessiz ve mütevazi gelişme
dir. Bugün 40 milyona varan nüfusumuzun ihtiyaçla
rını hemen tamamen karşılamaktadır. Eskiden it
hal ettiğimiz pek çok gıda ve diğer hammaddeleri, ta
mamen yurt içinden karşılıyoruz ve mühim miktar
larda ihracat da yapmaktayız. Bu bakımdan, ne üre
timin azalmasından, ne de verimin düşmesinden söz 
etmek, insaflı olmaz. Her ikisi de gelişmektedir Tür
kiye'de; verim, özellikle bazı ürünlerde, gayet açık 
bir şekilde ve dünya verim seviyeleriyle ölçülecek şe

kilde gelişmektedir. Bugün Türkiye'de, dünyada ol
duğu gibi, grda, temel bir sorun olarak karşımıza çık
maktadır. Türkiye için bir gıda yetersizliğinden, aç
lıktan bahsetmek yahut da «Açlık kapımızı çaldı» de
mek, sanırım ki pek doğru olmaz. Türkiye'de yeter 
bir beslenme vardır; fakat beslenmemizde bazı den
gesizlikler de mevcuttur. Arızî olarak, son yıllarda, 
temel gıda maddelerimizden buğday ve bitkisel yağ
larda kıtlıklar görülmektedir. Bu iki cephede de so
runun üzerine gidilmekte ve özel projeler uygulamak 
suretiyle bu kıtlıkların giderilmesine çalışılmaktadır. 
Bu sözlerimle, sorunu küçük gördüğümü söylemek 
istemiyorum. Yalnız şu noktaya işaret etmek istiyo
rum ki, ihtiyaçlarımız nüfus artışı ve iktisadî kalkın
ma etkisi dolayısıyle büyük bir hızla gelişmekte ve 
devamlı olarak, üretimle, ihtiyaç, talep arasında ya
rış hüküm sürmektedir; bu yarışı, geçmiş dönemlerde 
hemen hemen tamamen, üretim, kazanmış durumda
dır. 

Tarımsal üretimin temel girdileri üzerinde durul
du. Bunlardan tohumluk, üretimin artırılmasında ve 
verimin yükseltilmesinde büyük etkileri olan bir un
sur, girdilerden birisi özellikle hububat ve pamukta 
devlet, bu tohumluk girdisini, tamamen ihtiyacı kar
şılayacak şekilde teşkilâtlanmıştır. Hububatta bazı ye
tersizlikler olmakta, özellikle dağıtım sıkıntısı çe
kilmekte; fakat Devlet Üretme Çiftliklerinin yetişe
mediği miktarı halk ile, mukaveleli çiftçilerle temin 
etmek, tamamlamak yoluna girilmiştir. Bu bakımdan, 
tohumluk sorununun hal yolunda olduğunu söyleye
bilirim. 

Gübre üzerinde çok duruldu. Gübrenin tüketimi, 
son 10 yılda 10 katına yükselmek gibi büyük bir ge
lişme göstermiştir. Gübrenin Türkiye içerisinde bü
yük kısmı imal edilmekte; fakat hammaddesi bakı
mından bu endüstri dışarıya bağlı bulunmaktadır. 
Yerli üretimin yetiştiremediği kısmının da ithal edil
mesi gerekmektedir. Bu sebeple, her yıl bir miktar, 
ithalâtı yapılmak zorunda kalınıyor. 

Planlarda gösterilen tüketim hedeflerine genellik
le yetişilmekte ve gerisinde kalınmamaktadır. Dağı
tımındaki aksaklıklar, zamanla düzeltilebilir. 

Fiyatlardaki geçen Ağustos ayında yapılan ayar
lama, çok zarurî olan bir ayarlama idi. Zamanımızı 
ilgilendirmemekle beraber, şunu söylemek zorun
dayım ki, dünyada gübre fiyatları ve gübre hammad-

. de fiyatları, Türkiye'deki fiyat artışının daha üstün
de bir artış göstermiştir ve bugün Türkiye'deki güb
re fiyatları, çiftçinin ödediği fiyatlar, hâlâ dünya 
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fiyat seviyesinin ve yerli üretim maliyetinin altında
dır. Bu suretle Devletin yüklendiği sübvansiyon 
yükü, malî yük 2,5 - 3 milyar lirayı bulacak bir mer
tebededir. Gübrenin kullanılmasında, bu fiyat artı
şı dolayısiyle bir azalma olması ihtimali vardır; fakat 
bunu önlemek için gerekli tedbirler, destek fiyatlar
la, ürün fiyatlarıyla alınmaktadır. Dolayısiyle, güb
re yüzünden üretim azalması tehlikesini, ben şahsen 
varit görmüyorum. 

Diğer bir önemli girdi; makine ve makinenin tem
silcisi olan traktördür. Türkiye henüz yeter dere
cede makineleşmemiştir; fakat traktör ihtiyacı birçok 
yerlerde ve hatipler tarafından biraz mübalâğa edil
mektedir. Geçen yıl program hedefleri 41 bin idi; 
bunun 31 bini tedarik edildi ve 11 bin açık kaldı. 
Bu yıl da yine, program hedefine göre, yerli imalât 
ve gerekirse ithalât ile bu ihtiyaç karşılanacaktır. Bu
nun yanında şunu da belirtmek isterim ki; Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir kuruluşu 
olan Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, küçük çiftçi
nin ihtiyacına cevap verecek, 10 - 15 beygirlik bir 
traktör tipini geliştirmiştir ve bunu seri imalâta ko
yacaktır. 

En önemli tarımsal altdallardan birisi olan hay
vancılık üzerinde görüşmeler ve tenkitler yapıldı. 
Gerçekten, hayvancılığın tarım sektörü içerisindeki 
yeri, ileri ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman çok 
düşüktür ve bundan daha önemlisi, bu payın, ta
rım içerisindeki payın zaman içerisinde gelişme ye
rine bir gerileme göstermesidir; fakat bundan hay
vancılığın ilerlememesi gibi bir mâna çıkarmamalı. 
Hayvancılık da gelişmekte; fakat diğer altdallar, ta
rımın diğer altdalları, hayvancılığa oranla, hayvan
cılığa nispetle daha hızlı bir gelişme gösterdiği için, 
tarımın içinde hayvancılığın nispî payı düşmektedir. 

BAŞKAN'— Sayın Bakan, bir dakikanız kaldı. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Bu düşmenin sebepleri arasında, meraların açı
larak, tarım arazisi yapılması; yem bitkileri ve sunî 
yemler tedarikinin yavaş gelişmesi; yer ve verimsiz 
ırkların hayvancılıkta kullanılması; hastalık ve para
zitlerin tam olarak kontrol edilememesi; yeter sayı
da veterinerin bulunmaması; kredi, pazarlama ve fi
yat destekleme politikalarının yetersizliği; Devlet 
hizmetlerinin ve yardımların çok çeşitli kuruluşlar 
eliyle, dağınık bir biçimde çiftçiye götürülmesi gibi 
faktörleri sayabilirim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi dolayısiyle Yü
ce Meclisin gösterdiği ilgiye sonsuz teşekkürler ede
rim; beni dinlediğiniz için, ayrıca teşekkür, ve saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Yalnız, bir dakikanızı rica edeceğim, sorular 

var. 
Sorulara geçmeden evvel; bir takrir vardır, oku

tuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü programın bitimine kadar görüşmelerin 
aralıksız devamını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Edirne 
Necdet Uğur Ilhami Ertem 

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

İstanbul Niğde 
1. Fehmi. Cumalıoğlu Mehmet Altınsoy 

M. S. P. Grup Başkanvekili D. P. Grup Başkanvekili 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 
C. G. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Soru sorma müddeti bitmiştir. 
Yazılı sorular var, okutuyorum. 
Sayın Mustafa Kemal Gönül; burada mı efen

dim?.. 
.Sayın Mehmet Ali Arsan?.. Yok. Bu soruyu ge

çiyoruz efendim. 
Soru hakkını kaybeden milletvekilleri, tekrar so

ru sorma ve o sorulan cevaplandırma haklarını da 
kaybetmiş oluyorlar. 

Sayın Orhan Tokuz?.. Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

«Millet Meclisi Başkanlığına, aşağıdaki sorumun 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Orhan Tokuz 

1955 yılında kurulmuş olan, 1958 yılında Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ziraî Donatım Kuru
munun iştirakleriyle bir halk ve Devlet ortaklığı ha
line getirilen Kilis'teki Güneydoğu Sanayi ve Ticaret 

— 85 — 
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Anonim Şirketi Anasözleşmesindeki prina, rafineri, 
sabun ve güresin tesislerini, aradan yirmi yıl geçme
sine rağmen halâ gerçekleştirememiş ve hissedarlara 
halâ kâr dağıtır duruma gelememiştir. 

Küçük tasarrufların değerlendirilmesi ve yatırı
ma yöneltilmesi amacıyle kurulan bu anonim şirke
tin yirmi yıl içerisinde Devlet öncülük ve ortaklığına 
rağmen, halâ başarıya ulaşamamış olması, Kilis 
halkını hayal kırıklığına uğratmış ve anonim şirket
ler kurma heveslerini tamamen kırmıştır. 

1. Bir sanayi faciası olarak, yıllardan beri bir 
barakada âtıl vaziyette paslanmaya terk edilmiş bu-
lal prina makineleri, yine yıllarca önce tamamlan
mış olan binalarda ne zaman monte edilip, faaliyete 
geçirilecektir? 

2. Rantabilite hesapları rafineri, sabun ve gli
serin tesisleriyle birlikte yapılıp, hissedarlar için kâr 
vaat edildiğine göre, Anasözleşmede yer alan bu 
komple tesislerin kurulup gerçekleştirilmesi planlan
mış mıdır? Böylece, Kilis'teki halk - Devlet girişim
lerinin yirmi yıllık hayal kırıklığından kurtarılması 
düşünülmekte midir?» 

BAKSAN — Sayın Bakan, bu şekilde yirmi ta
ne uzun uzun sual var. Yazılı olarak da cevap ve
rebilirsiniz efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız, bu konuyu bilmiyorum; in
celeteyim ve yazılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı olarak cevap verilecektir. 
Sayın İbrahim Göktepe?.. Burada. Soruyu okutu-

yorurn^ 
«Soru :1. Geçen yıl Çukurova'da çok kesif bir 

şekilde görülen beyaz sineğin, başta pamuk olmak 
üzere çeşitli mahsule verdiği zarar Bakanlığınızca tes
pit edilmiş midir? Hasar ne kadardır? 

2. Zarara uğrayan pamuk müstahsilinin borçla
rı ertelenmiş midir? Ertelenen borç miktarı ne ka
dardır? • 

3. 1975 yılında beyaz sineğin tahribatından pa
muk mahsulünü korumak için tedbir alınmış mıdır? 
Alınmışsa bu tedbirler nelerdir?» 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, beyaz 
sinek, geçen sene Çukurova'da çok dar bir sahada 
mevsimin sonunda tahribat yaptı. Beyaz sinek Tür
kiye'ye ilk defa geçen sene gelmiş değildir. En az 
1950 lerden beri Türkiye'de mevcut olduğu ilmen 
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tespit edilmiş, yalnız miktarı tahribat yapacak şe
kilde çoğalmamıştı. 

Ne sebepten olduğu henüz bilinemiyor; ama ge
çen sene yine şükredelim ki, mevsimin son zamanın
da bu tahribat meydana gelmiştir. Çaresi de tam 
olarak bilinemiyordu. 

Bu sene bu konuyu önemle ele aldık ve ilmî top
lantılar tertip ettik ve Bakanlık uzmanlarını, beyaz 
sineğin öteden beri tahribatını yaptığı ve çaresinin 
bulunduğu Sudan'a gönderdik ve yakında bunlar ge
ri dönecekler ve bize yeni bilgiler getirecekler. 

Alacağımız tedbirler bu toplantılarda görüşülecek 
ve Sudan'dan gelecek bilgilere dayandırılacaktır. 

_ Zarar miktarını ve borç erteleme durumunu ayrı
ca yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplan
dırılmıştır. 

Behiç Tozkoparan?.. Burada. 
.Sorularını okutuyorum. 
«1. Yanlış bir ekonomi ve fiyat politikası so

nucu, fiyatı % 300 artırılan* ve bu nedenle kullanıl
masında güçlük çekilen gübrenin çiftçiye intikalinde, 
peşinatın, hiç değilse geçen yıllar seviyesine indiril
mesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2. .Birliklerin, 1974 yılında aldığı ve alacağı pa
mukları, pembekurt hastalığı nedeniyle, 1975 yılı 
Mart ayı sonuna kadar işlemesi icabeder. 

Edindiğimiz bilgilere göre, mevcut imkânlarla, 
işletilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu hususta ne dü
şünülmektedir? 

3. Çiftçinin, en başta ihtiyacı olan traktörlerin 
normal fiyatlarla temini bakımından ne düşünülmek
tedir?». 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, güb
re fiyatlarını arz etmiştim. Dünyada 5 - 6 misli art
masına rağmen, Türkiye'de yalnız 3 misli artmıştır 
ve yine de yardım görmektedir. 

Peşinat nispetine gelince: Geçen senelerde çiftçi
ye verilen gübre kredisinde peşinat nispeti sadece % 
5 idi. Yüksek fiyatlarla, böyle düşük peşinatın çift
çiye "verilmesi, mümkün olan plasmanları çok da
ralttığı, kredi verme imkânlarını çok daralttığı tes-. 
pit edildiğinden, banka, bu oranları yükseltmiştir. 

Halen iki türlü oran uygulamaktadır. Birisi, 
5 00,0 liraya kadar olan, küçük çiftçiye % 20 gibi 
düşük bir oran, daha büyük olan çiftçiye daha baş
ka oran; hububat ve diğer bitkilere de farklı nispetler 
uygulanmaktadır. 
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Biz bu nispetlerin düşürülmesi için banka nezdin-
de ve Krediler Yüksek Nâzım Heyeti toplantısında 
talepte bulunduk ve takip etmekteyiz; yalnız, bu oran
lar hiçbir zaman, geçen senelerde olduğu gibi % 5 
seviyesine kadar düşemeyecektir. 

2. Efendim, kooperatif birlikleri, yüksek ma
lumları veçhile, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığına bağlıdır; tamamen Bakanlığımın sorumlu
luğu dışında olduğu için cevap veremeyeceğim. 

3 ncü soru, traktör fiyatları üzerindedir. Trak
tör fiyatlarında da gübreye benzer bir durumla kar
şı karşıya bulunmaktayız. Türkiye'de, altı traktör 
fabrikası mevcuttur ve yukarıda da arz ettiğim gibi, 
ihtiyacımızın büyük bir kısmını yerli üretimle kar
şılamaktayız. Yalnız bilindiği gibi, bu üretim % 
100 dahili bir üretim değil; önemli bazı parçalarının 
dışarıdan getirilmesi suretiyle yapılan bir üretimdir. 
Dolayısıyle, dışarıya bağlı bir üretimdir. Dışarıda, 
traktörlerin, özellikle parçalarının fiyatları çok art
mıştır. * 

Bu sebepten dolayı, yerli traktör imalâtına da bu 
fiyatlar, bu oranlarda aksetmektedir. Bununla be
raber, traktör fiyatları Tarım Bakanlığının koordina
törlüğünde belirlidir; Fiyat Kontrol Komitesi tarafın
dan kontrol edilmekte ve yerli mamullerin fiyatları 
zaman zaman tespit edilerek ilân olunmaktadır. Bu 
tespitte bir taraftan çiftçinin satınalma gücü, bir ta
raftan üretimin maliyet masrafları göz önünde tutul
makta; bununla beraber yine de bir miktar yardım, 
yani, üretim maliyetinin altında satış yapılmaya ça
lışılmaktadır . 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Sayın Baş

kan, ikinci sorum da, Ziraat Bakanlığını ilgilendi
ren pembekurt mücadelesi hakkındadır. Uzun za
man... 

BAŞKAN — Pamukların işlenmesi hakkında, söy
lediniz efendim. «İşlenmesi lâzımdır» diye soruyor
sunuz. İşlenemeyecektir. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — İşlenemeye-
cek. İşlendiğinde, pembekurt hastalığı meydana 
gelecektir. Mücadele bakımından Bakanlığın aldığı 
tedbirler hususunda bilgi istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. Bakanlığın, mücadele husu
sundaki durumunu efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Çok teknik bir 
soru. Müsaade ederse, sayın milletvekiline yazılı 
olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın İdris Arıkan'ın bir sorusu vardır, okutu

yorum. 
«1. Bakanlığa tayin isteği ile müracaat eden zi

raat meslek okulu mezunu ziraat teknisyenlerinden, 
mecburî hizmeti olanlar, yani Devlet kesesinden oku
muş olanlar atanmakta; Devlete yük olmadan, ken
di keselerinden okuyanlar ise, «ihtiyaç yoktur» ge
rekçesiyle atanmamaktadırlar. 

Bu gayri âdil ölçünün değiştirilmesi düşünülmek
te midir? 

2. Tarım kesimi ile çok yakından ilgili olan 
Ziraat Bankası, Ziraî Donatım Kurumu ve Et ve Ba
lık Kurumunun, bağlı oldukları Bakanlıktan alınıp, 
Tarım - Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanma
ları konusunda bir çalışma var mıdır?» 

BAŞKAN — Evet efendim. 

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, ziraat tek
nisyenleri, «tarım liseleri» dediğimiz, ortaokul üzerine 
3 sene eğitim yapan meslek okulları mezunlarıdır. Ba
kanlığımızda halen, yanlış hatırlamıyorsam, 11 tarım 
lisesi mevcuttur. Bunların sayısı daha fazla idi; fakat 
son yıllarda bir kısmı teknik ve tarım bahçıvanlık 
okulları haline; bir kısmı, yetişkin çiftçi eğitim mer
kezi haline çevrildi ve dolayısiyle ziraat liselerinin sa
yısı azaldı. Sayıları yüksek olduğu senelerde, yılda 
bine yakın mezun veriyorlardı. Tarım Bakanlığının bu 
kadar teknisyeni kullanmasına imkân ve ihtimal yok
tur. 

Birçok hatipler kısmen de haklı olarak, tarım 
teşkilâtının bazı yerlerinde, uçlarında yığılmalar oldu
ğunu ve herkesin tam kapasite ile ve istihdam edilip 
çalıştırılamadığını dile getirdiler. İşte, sözü edilen yı
ğılmalar daha çok bu mecburî hizmeti olan ziraat 
teknisyenlerinin Tarım Bakanlığı tarafından istihdam 
edilmesinden doğmuştur. Bugün sayıları biraz daha 
azalan bu mezunlardan, gerçekten mecburî hizmeti 
olanları ancak alıyoruz. Çünkü, bir taahhüt altında 
bulunduğumuz için; fakat bu tarım liselerinin mutlaka 
Devlete adam yetiştirmek gibi bir hedefi yoktur. Ta
rım liseleri bilgili çiftçi, tarım işletmecisi yetiştirmek 
amaciyle de kurulmuştur. Dolayısiyle, mutlaka Devlete 
hizmet etmek, Tarım Bakanlığında iş bulmak mecbu
riyeti yoktur ve adaletsizlik söz konusu değildir. 

İkinci soruda, Et ve Balık Kurumu gibi, Toprak 
Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Bankası gibi kuruluşların 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine alı
nıp alınmaması hususundaki düşüncemiz soruluyor. 
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Gerçekten, yukarıda sözlerimin başında şikâyet et
tiğim konu tamamen bu konu idi. Tarım politikasının 
uygulanmasında kullanılacak araçlar, en başta fiyat, 
kredi ve pazarlama araçlarıdır ki, adı geçen kuruluşlar 
bu işi yapmaktadır. Bu maksatla, bu amaçla kurulmuş 
kuruluşlardır ve maalesef başka bakanlıkların kontro-
lündedir ve onlra bağlıdır. Dolayısiyle, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının tarım politikasını yürüt
mek sorumluluğunu güçleştirmektedir. 

Adı geçen teşekküllerden Et ve Balık Kurumu ile 
Toprak Mahsulleri Ofisinin... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, böyle bir çalışma 
olup olmadığını tek kelime ile ifade ediniz efendim. 

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Alınması için teşeb
büsümüz vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Celâl Bucak'ın soruları: 
«1. Traktör kontenjanları arttırılacak mıdır? Da

ha evvel olduğu gibi, senetle verilecek midir? 
2. Gübre ve sertifikalı tohum yeteri derecede veri

lecek mi ve senetle olacak mı? 
3. Ceylânpınar Üretme Çiftliğinin damızlık bü

yükbaş ve küçük baş hayvanlarından Urfa'daki hay
vancılığımız ne derece faydalanacaktır? Üçüncü soru
mun gerekçesi: Urfa bölgesinin, toprak ve tarım re
formu uygulama bölgesi olması sebebiyle». 

BAŞKAN — Çok kısa kısa rica edeceğiz. Daha 
20 sualimiz var efendim. 

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Evet. 

Efendim, bunları yazılı arz edeyim, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Saym Müfit Bayraktar'ın soruları. 
«1. Teşkilâtınıza bağlı süt fabrikalarının adedi 

nedir ve bu günkü rayiç üzerinden bu fabrikaların 
maliyet, araç ve gereç tutarlar kaç milyon liradır? 

2. Son üç yüda fabrikalarınızda işlenen süt mik
tarı nedir? 

3. Fabrika mamul miktarları nedir? 
4. Fabrikalrada çalışan işçi ve memurlara öde

nen maaş ve ücret durumu ile, sigorta, prim v.s. para 
şartının değeri nedir? 

5. Ziraî Araştırma Enstitüsünün istasyonları için, 
araç, gereç, bina dahil, ne miktar para ödenmiştir? 

6. Türk çiftçisine sunulan ve geçerlilik kazanan 
araştırma neticeleri var mıdır? Varsa nelerdir? 

7. Bu müesesesede çalışanlara ne miktar ücret 
ve maaş ödenmiştir? 

8. Atatürk Orman Çiftliğindeki Süt Fabrikası 
1974 yılında hangi süt mamullerini ne miktarda üret
miştir? 

9. Burada çalışan personel ve memur adedi ne
dir? 

10. Bu tesisin bina, araç, gereç için ödenmiş olan 
para miktarı nedir? İşçiye ve memura ödenen para 
miktarı kaç milyondur? 

11. Bu fabrikanın 1974 yılında ürettiği mamuller
den hangileri ve ne miktarda çiftlikteki memurların 
sandığında ve merkezdeki Bakanlık sandığına satıl
mıştır? 

12. 1974 yılında çiftlikteki büfelerde ve satış 
mağazasında satılan süt mamullerinin miktarı ne
dir? 

13. Kaç bayi vardır? Orman Çiftliği mamulü sa
tan bayilerden hangilerine, ne miktarda süt ve ma
mulleri verilmiştir?». 

BAŞKAN — Yazılı da cevap verebilirsiniz efen
dim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz, elimde olan şu bilgiyi arz edeyim: Türkiye'de 
halen 16 süt fabrikası işler halde, 17'si de inşa halin-, 
dedir. İnşaatın bir kısmı bu yıl, bir kısım gelecek se
ne tamamlanacak ve işletmeye başlayacaktır. 

Diğer konulardaki rakamları ve teknik bilgileri 
yazılı olarak arz edeyim. 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Araştırma 
müesseselerinde elde edilen sonuçlar, çoğu zaman, 
tatbikî alana, uygulamaya verilmekte ve Bakanlık 
kuruluşları tarafından uygulamaya konulmaktadır. 
Bunların tam bir listesini yine yazılı olarak arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Turan Utku'nun sorusu. 
«Bakanlığa geldiğinizden beri, selefiniz tarafın

dan, haklarında teftiş, raporuna dayanılarak yapılan 
nakillerden iptal edilenler; görevine gidip başladık
tan sonra tayini iptal edilenler veya çift müdürlü ma
salar var mıdır? Varsa, bu durumu, Devlet hizmet-: 
lerinin sürekliliği prensibi ile bağdaştırabiliyor mu-. 
sunuz?». 

BAŞKAN — Evet efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, teftiş ra
poruna dayanılarak, yapılan nakillerden hiçbirisi ip
tal edilmemiştir. Fakat, yapılan nakillerden iptaller 
vardır. Lüzumsuz ve hatalı olan tayinler, nakiller ip
tal edilmiştir. 
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Çift müdürlü masa yoktur. Bu tayinlerin yapılması 
Sonbahar aylarına veya yazın sonlarına rastlamakta 
idi. Vazifeyi devraldığım zamandan üç, üçbuçuk ay 
geçmişti; yapılan kitle halindeki tayinlerden önemli 
bir kısmı uygulanamamıştı; çeşitli sebeplerden, tayini 
yapılan kimseler, nakli yapılan kimseler, yerlerine 
gidip işlerine başlayamamıştı. Bazen de bir yerde iki 
müdür, yahut iki sorumlu bir araya geldiği oldu. 
Çünkü, Doğudan Batıya yapılan bir nakilde, nakli 
yapılan kimse memnuniyetle, hemencecik buna icabet 
ediyor; fakat Batıda aynı yerde oturan şahıs, rapor 
almak ve sair yollarla emri tebellüğ etmiyor ve 3 ilâ 
3,5 ay zarfında emir kendisine tatbik edilemiyordu. 
Böylece, bir iki halde çift müdürlük söz konusu 
olmuştu; ben bunların hepsini düzelttim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Dörtkol'un sorularını 
okutuyorum: 

«1. Yabancı otlarla mücadele konusunda Tarım 
Bakanlığınca ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Alman tedbirler, ilâçların karaborsaya intikalini 
önleyecek mahiyette midir? 

Bakanlıkça kış mücadelesi yapılmış mıdır? 
Yabancı ot ilâçlarının Türkiye'de imali düşünül

mekte midir? 
İlâç sanayii hazırlıklarımız var mıdır? 
Meyva kurtlarıyle mücadele tam yapılmakta mı

dır; gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
2. Haşhaş ekim sahasının genişletilmesi düşünül

mekte midir? Bu arada, Ürgüp'te haşhaş ekimine mü
saade edilmesi düşünülmekte midir?». 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
RASAT AKTAN (Devamla) — Efendim, yabancı 
ot, Türkiye için çok önemli. Özellikle, hububat ve 
pamukta önemli olarak karşımıza çıkmaktadır. Ge
çen sene, maalesef, yabancı ot mücadelesinde bazı 
aksaklıklar olmuş ve özellikle ilâç kifayetsizliği yü
zünden yabancı otlar tohuma kalkmış ve tohumla
rını toprağa bırakmışlardır. Böylece, ülkemiz bu se
ne biraz daha yabancı otlarla her zamankinden da
ha fazla bulaşmış bulunmaktadır. 

Öte yandan, bu yabancı ot ilâçları, maalesef yer
li üretimle imal edilemiyor. Çünkü, bunun -müessir 
maddesi petrol temeline dayandığı ve kıt olduğundan 
bulunamıyor; yüksek fiyat da ödendiği halde temin 
edilemeyecek stratejik bir madde halini almıştır. 

Bu sene bu ilâçların hazır olarak temini cihetine 
gidiyoruz ve nerede bulursak almak için her türlü 
gayreti sarf ediyoruz. Tarım Bakanlığının imkânları 
dışına taşan bu sorunu halletmek için Hükümet nez-

dinde teşebbüste bulundum ve Dışişleri Bakanlığı
nın bütün teşkilâtı, Japonya'dan Kanada'ya kadar bü
tün Avrupa ve Güney Amerika'dan bu ilâçları temin 
etmek için uğraşıyoruz. 

Haşhaş konusuna gelince: Haşhaş 7 ilde ekilme
sine müsaade edilen bir ürün durumunda. Alkoloit 
fabrikası yapıldığı takdirde, üretiminin genişletilmesi, 
eskiden olduğu gibi, daha başka illere de, belki de 
bu arada, bilemiyorum, Ürgüp'de yayılması mümkün. 
Fakat, bugün için kontrollü bir sahada 200 bin de
karlık ekime, 100 bin çiftçiye müsaade edilmiştir. 

Bu seneki ürün kapsül halinde çizilmeden ihrace-
dilecek; çünkü henüz sanayimiz yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Halit Kahraman'ın sorularını okutuyorum. 
«Aşağıda yazılı sorumu Gıda - Tarım Bakanın

dan sormanızı arz ederim. 
Diyarbakır 

Halit Kahraman 

Diyarbakır bölgesinde ziraî mücadele uçakları için 
yeteri kadar stabilize pistlerinin yapılması hususun
da Şubat 1974 tarihinde Bakanlığınıza müracaatta bu
lundum. Benim müracaatım uygun görülerek, gerçek
leştirilmesi için, Bakanlığınızca Bayındırlık Bakanlığı
na müracaat edildi. Her iki Bakanlığın ittifakı ile, Di
yarbakır Ziraî Araştırma Müdürlüğüne emir verildi. 

Zamanın geç olması münasebetiyle 1975 yılına te
hir edildiği ve bu pistlerin 1975 yılında Türkiye ça
pında gerçekleştirileceği, zamanın Tarım Bakanı tara-: 
fından ifade edildi. 

Adı geçen pistlerin yapılması için Bakanlığınızın 
bütçesinde bu ödenek ayrılmış mı? Eğer ayrılmışsa, 
mücadele zamanının çok yakın olması nedeniyle, bir 
an evvel başlatılması için emir verilmesini; eğer ay-. 
rıîmamışsa sebebinin izahını rica ederim.» 

BAŞKAN — Efendim, kısaca, ayrılıp ayrılmadığı-
m bildirmeniz kâfidir. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Özür dilerim, bu so
runun cevabını ancak yazılı olarak verebileceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak vereceksiniz. Peki efen
dim, teşekkür ederim. Soruya yazılı cevap verilecek-: 
tir. 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök? 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Sorularınızı okutuyorum efendim. 
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«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Bolu 

Abdi Özkök 

1. — Köylü ve çiftçi için 4486 sayılı Kanunla ku
rulan, teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okulları, Ka
nun bir kenara itilerek A. P. iktidarınca kapatılmış
tır. 

Şimdi, bu okulların yeniden açılmakta olduğu 
söylenmektedir. Buna göre, kaç okul açılmaktadır? 
Ücretsiz yatılı 600 öğrenci kapasiteli olan bu okulla
ra yeterli 'öğrenci alınmakta mıdır? 

Kapalı kalan bu okullar binalarının depo halinde 
ya da başka maksatlarla kullanılarak, karyola, masa 
gibi malzemelerle kötüleştirildikleri söylenmektedir. 
Doğru mudur? Bu konuda bir inceleme yaptırmayı 
düşünürler mi? 

2. — Köylü ve çiftçilerle, teknik elemanların yan-
yana, içice çalışabilmelerini sağlamak amacıyle, tek
nik tarım kuruluşlarının buna göre düzenlenmesi dü
şünülmekte midir? 

3. — Bütün Türkiye'de tarımsal ürünleri zarara 
sokan dolu, don, kuraklık, sel ve benzeri doğa afet-
leriyle köylü her an başbaşadır ve yarınından emin 
olmayarak sürekli tasa içindedir. Tarımsal sigorta 
üzerinde Bakanlık ne düşünmektedir? 

4. — Yurdun birçok yerlerinde hâlâ, çiftlik gübre
si, yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Gübre darlığı ve pahalılığı karşısında bunun ön
lenmesi yolunda Bakanlık geçerli bir tedbir düşün
mekte midir? Bu yönde şimdiye değin bir girişimi ol
muş mudur?» 

BAŞKAN — Evet efendim; yazılı da cevap ve
rebilirsiniz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — 4486 sayılı Kanun, 
teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarının ku
rulmasını emrediyor ve ilkokul mezunlarını üç yıllık 
bir eğitimle teknik çiftçi haline getirip, köye dönüp 
çiftçilik yapmasını sağlamaya çalışıyordu. 

Bunlardan halen on teknik tarım okulu ve dört 
teknik bahçıvanlık okulu mevcuttur. Son günlerde 
okullar sorununa, meslekî eğitim sorununa eğilmek
teyim ve üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu konunun 
yeni bir şekilde organize edilmesine çalışılıyor. 
. Dolu sigortası üzerinde öteden beri, Bakanlık ha

zırlık yapmaktadır; fakat bu hazırlıklar maalesef ta

mamen bütün ürünleri, bütün Türkiye'yi kapsayacak 
bir şekilde bir kanun halini alamamıştır. 

Çiftlik gübresi keza, öyle çok geniş bir sorun. Me
ra hayvancılığının olduğu bir ülkede çiftlik gübrele
rinin tarlalarda kullanılması esasen zor. Kaldı ki, bu 
gübre başka şekilde, yakıt ihtiyacı için de değerlen
diriliyor. 

Tarım Bakanlığının bu konu üzerinde bir çalış
masını hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Mehmet Özkaya? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Buradayım 

efendim. 
BAŞKAN — Yalnız vaktimiz çok ilerledi Sayın 

Bakanım. 
«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
1. — 1975 yılı buğday taban fiyatında, erken ol

masına rağmen, bir yükselme olabileceğini söyleyebi
lir misiniz? Eğer, fiyatların yükseleceğine inanıyor
sanız, çiftçiye verilen gübre, akaryakıt, yedek par
ça ve traktör gibi ziraat ürünlerinin maliyetinin dü
şürülmesi için tenzilâtlı fiyat uygulaması Bakanlığı
nızca mümkün müdür? 

2. — Ziraî Donatım tarafından kredili gübre satı
şı 1973'te % 5 peşinatla verilirken, 1974'te, yani bu 
sezonda % 33'e çıkarılmıştır. 

Bunun yanında, gübre fiyatı 188 kuruş iken, Zira
at Bankası bir kişiye en çok 10 bin lira kredi veri
yordu. Gübre fiyatı 444 kuruşa çıkarıldığı halde, yi
ne, şahıs kredisi haddi 10 bin lira olarak kalmıştır. 

Ziraat Bankası ve kooperatiflerin, Ticaret Bakan
lığına bağlı kredilerinde üç misline çıkması için ba
kanlıklar arası işbirliği yapılmış mıdır? Yapılmamış
sa, yapılması düşünülüyor mu? % 30 peşinatla % 11 
faizli gübre veren Ziraî Donatım için bir tenzilât ya
pılacak mı? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Yazılı da cevap verebilirsiniz Sayın 

Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN (Devamla) — Peki efendim, yazılı 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Yazılı cevap veri
lecektir. 

Sayın Abdurrahman ÜnsaJ'ın sorusunu okutuyo
rum. 

— 90 — 
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«Sayın Başkanlığa 
İlişikte takdim ettiğim suallerimin Sayın Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması hususunu yüksek tavassutları
nıza arz ederim. 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

1. — Türkiye'de ne kadar kültür arazisi vardır? 
2. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı kaç adet Devlet Üretme Çiftliği vardır? Bu çift
liklerin büyüklükleri ve Türkiye kültür arazisine gö
re yüzde nispetleri nedir? 

3. — Son beş sene zarfında Devlet Üretme Çift
liklerinin her birinin ayrı ayrı senelik istihsallerinin 
para değerleri nedir, net kârları nedir? 

4. — Devlet Üretme Çiftliklerinde - makine parkı 
dahil - gayrimenkul sermaye kullanılmakta mıdır? 

Bu çiftliklerde kaç teknik personel, kaç memur ve 
ne miktar işçi çalışmaktadır? 

5. — Halen, hem tarım, hem de teknolojik bakım
dan kalkınmış Batı memleketlerinde tarım kesimin
de çalışan nüfus, genel nüfusların %"7 ilâ % 20'si 
civarında olduğu Yüksek Heyetin malumlarıdır. Tür
kiye'de tarım kesiminde çalışan nüfus, genel nüfusun 
yüzde kaçıdır? 

6. — Tarım kesiminde çalışan yüksek oranın, kal
kınmış Batı memleketleri seviyesine indirilmesi husu
sunda memleketimizde nasıl bir politika takip edil
mektedir? 

8. — Büyük toprak kaynaklarımızın bulunmasına 
rağmen, tarım ürünleri ve tarımsal gıda bakımından 
millî ihtiyacımızı memleket içinden temin etmek ve 
ikinci merhalede ihracat yapmamız hususunda Ba
kanlık nasıl bir politika takip etmektedir.» 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verileceğini da
ha evvel bildirmiştik Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Yazılı olarak cevap
landıracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün?.. Burada. 
Sorunuzu okutuyorum. 

«Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun, Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanınca cevap verilmesine müsaade buyurul-
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

1. — Tarım liselerinden mezun olup da, tayin için 
Bakanlıkta sıra bekleyen ziraî teknisyen adedi nedir? 

2. — Türkiye'nin gerçek ziraat teknisyeni ile teç
hiz edilmesi için kaç kadroya ihtiyaç vardır? Bu kad
rolara sahip olamayacağımızın sebebi nedir? 

3. — Bazı tarım liselerinin uygulama okuluna dö
nüştürüldüğü doğru mudur? 

Türk Geldi Tarım Lisesi, lise olarak hizmete de
vam edecek midir? 

4. — 1975 yılında ilçelere verilmek üzere kaç mo
torlu araç satın alınacaktır?». 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektir; te
şekkür ederim. 

Sayın Sungur burada mı efendim?.. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Bura

dayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorunuzu okutuyorum. 
«Soru : 1. — Türkiye'de Bakanlığınıza bağlı kaç 

süt fabrikası vardır? Faaliyette olanların günlük 8 sa
atlik kapasitesi kaç tondur? Günde 8 saatten fazla 
çalışan fabrika var mıdır? Türkiye'nin günlük süt 
üretimi tahminî kaç tondur? 

İnşa veya proje halinde kaç süt fabrikası var
dır? 

2. — İstanbul Süt Endüstrisi Kurumunun günlük 
8 saatlik süt işleme kapasitesinin azamî 50 ton oldu
ğu doğru ise, en yakın illerden Galata ve Silivri'nin 
günlük süt üretiminin 150 ton, hepsini, söz konusu fab
rikanın iki üç vardiya çalışarak değerlendirmesi, üre
ticinin yüzünün güldürülmesi için çalışmalar var mı
dır? Söz konusu Kurumun mamulleri hangi yolla, 
tüketiciye hangi fiyatla intikal ettirilmektedir? Ku
rum kaç tüketim kooperatifine satış yapmaktadır? 

3. — Hayvan yemi fabrikaları ihtiyaca cevap ve
recek durumda mıdır? Ne gibi tedbirler alınacaktır? 
Kooperatiflere öncelikle yem verilmesi mümkün mü
dür? Kalite kontrolü yapılıyor mu? Bu konuda ne 
gibi çalışmalar yapılmıştır? 

4. — Türkiye'nin yıllık sunî gübre ihtiyacı kaç 
tondur? Bunun ne kadarı memleketimizde üretilmek
tedir? 1975 yılı için ne gibi tedbirler alınmıştır? Malî 
cephesi nasıl çözümlenecektir? Gübre fiyatlarında in
dirim yapılacak mıdır? Köylüye, çiftçiye gübre tedari
kinde ve ödemede ne gibi kolaylıklar sağlanacaktır?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak cevap 
verebilirsiniz. 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, birkaç ra
kam verebilirim. «,16 süt fabrikası işliyor, 16'sı inşa 
halinde» demiştim. Yem üzerinde 13 fabrika Tarım 
Bakanlığına bağlı olarak çalışıyor, fakat ayrıca özel 
fabrikalar da vardır. 

Gübre konusunda bütün tedbirler alınmıştır. Güb
re açığımız ilkbahar dönemi için 100 bin ton. Türki
ye'de üretilmesi zor olan üre ve kompoze gübre cin
sinden olmak üzere, kararı çıkmış ve Ziraî Donatım 
Kurumunca ithali için teşebbüse geçilmiştir. Gübre 
fiyatlarında bir indirim düşünülmemektedir, arz et
tiğim sebeplerden dolayı. 

Yalnız, kredi şartlarının kolaylaştırılması için te
şebbüslerimiz vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Mehmet Aksoy, buradalar. Sorularını oku

tuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 
Çok yüksek fiyatla satılan gübrelerin, köylülerin 

ve çiftçilerin alabileceği şekilde bir fiyat uygulaması 
düşünülüyor mu? Ticaret kredisinden muaf olan Türk 
çiftçisi ve köylüsünün, noter senedi karşılığı veya 
maruf şahıslar kefaletiyle gübre ihtiyaçlarının karşı
lanması düşünülüyor mu?» 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCLIIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Fiyat konusunu da
ha önce arz etmiştim. 

Diğer konuya yazılı cevap arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin; burada

lar. Sorularını okutuyorum efendim. 
«1. — Tarımda verimin artırılabilmesi için çiftçi

nin ihtiyacı olan kredinin, ziraat ilâçlarının, gübre
nin ve traktör ile ziraat aletlerinin ucuz ve kolay te
mini hususunda, bugünkü mevzuatın dışında, günü
müzde bu çağın çiftçisinin ihtiyacım karşılayacak şe
kilde yeni hazırlık ve çalışma var mıdır? Yeni bir de
ğişiklik düşünüyor musunuz? 

2. — Verimi artırmak için, toprağın ihtiyacı olan 
gübre çeşidini ve miktarını tayin de, ancak toprak 
tahlil laboratuvarlarıyle mümkün olacaktır. 

Manisa ilinde pamuk, tütün, üzüm, zeytin, pirinç, 
hububat vesaire ekildiği ve millî gelirimize büyük kat
kıda bulunulduğu dikkate alındığında, verimi artıra
cak tedbirlerin öncelikle ele alınması şarttır. Gübre 
ihtiyacının tespit edilme imkânının bulunmaması ne
deniyle, mahsule bazen fazla gübre tesiri veya az güb

re verilerek veya verilmeyerek istenen verim sağlana-
, mamaktadır. İhtiyacı olan gübrenin toprağa verilip ve
rilmediği hususunda çiftçi daima endişe içinde bu-

jj îunmaktadır. 
Gübre ihtiyacının tespiti, maliyete tesir edeceği 

düşünülürse, Manisa ilinde ve kazalarında toprak tah
lil laboratuvarlarınm hemen kurulması, bu çağın çift
çiliğinin gereğidir. En zarurî ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu, aynı zamanda vilâyetteki Teknik Ziraat Müdür
lüğünü, halk ve çiftçi yararına çalışan müesseseler ha
line getirecektir. Bu hususta ne düşünülmektedir ve 
ne gibi hazırlık ve çalışmalar yapılmaktadır?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı da cevap vere
bilirsiniz; vaktimiz çok geçmiştir Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Peki Sayın Başkan, 
başüstüne Sayın Başkanım, yazılı cevap arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir efendim. 
Sayın Naimi Barım; buradalar. Sorularını okutu

yoruz efendim. 

«Yüksek Başkanlığa 
Türk tarımının dünyadaki teknik yörüngesine otur

ması için, Bakanlık faaliyetlerinin entegre edilmesi 
düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa, bu hususta bir ça
lışma var mıdır? Talî işler ne zaman bir tarafa iti
lerek bu hususta önemli çalışmalar yapılacaktır? 

2. — Bakanlığın bütçesi bir çok genel müdürlük 
bütçesinden az olduğu halde, her geçen gün, Bakan
lık bünyesinde yeni genel müdürlükler ihdas edilmek
te olduğu söylenmektedir. 

Bu hususta bir planlama var mıdır? Yoksa, mu
ayyen kişilere mevkiler mi verilmektedir; yakında bir 
incir, bir zeytin genel müdürlüğü de kurulacak mıdır? 

3. — Halen kaç ilimizde, çift teknik ziraat mü
dürü vardır? Bu hareket yeni bir istihdam politikası 
mıdır? Yoksa, memur anarşisine atılan yeni bir adım 
mıdır? 

4. — Teşkilâtımızın bilhassa Doğu ve Düneydoğu 
Anadolu il ve ilçelerinde hizmeti köye götüren tek
nik elemanların, hizmet oto durumları nedir? 1975 
yılı bütçesi ile bu hizmetleri yapabilmek için teknik 
ziraat ve veteriner müdürlüklerinin „ araba hizmetleri 
yüzde kaç karşılanmaktadır? 

5. — Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün, Türkiye' 
mizin büyük bir sorunu olan protein ihtiyacına katkı
da bulunmak için kadro durumları ne zaman alına
caktır? iki senelik Genel Müdürlük ne zaman tam 
kadro ve imkânla çalışmaya başlayacaktır? 
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BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lir. 

GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Bir iki noktayı 
arzL edeyim, müsaadelerinizle. 

Teşkilâtın reorganize edilmesi lüzumuna başlan
gıçta bendeniz de temas etmiştim. Bu çalışmalara baş
lamış bulunuyoruz. Gerçekten, bütçemiz yetersizdir. 
Buna rağmen, yeni umum müdürlükler kurulduğun
dan bahsedildi; fakat bu umum müdürlükler mutlaka 
yeni teşkilât manasına gelmiyor. Mesela, bunlardan 
birisini arz edeyim; mevcut olan bir daire teşkilâtı
nın bütün Türkiye çapında gelişmiş olması göz önün
de tutularak - bu bahsettiğim daire Pamuk işleri Dai
resi idi - bir genel müdürlük haline gelmiştir; ama 
hiçbir yeni insan ilave edilmemek suretiyle. 

İncir ve zeytin üzerinde bir genel müdürlük söz 
konusu olamaz. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 
ilgili şube ve dairelerinde bu hizmetler sağlanmakta
dır. 

Bugün halen, Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir 
ilinde çift teknik ziraat müdürü mevcut değildir. 
Arızî olarak böyle birkaç ilde olmuştu, birisi de, şim
di hatırladım, bir Danıştay kararı, yrütmeyi durdur
ma kararı dolayısıyle meydana gelmişti. Doğu ille
rimizden birisinde; fakat bunların hepsi düzeltilmiş
tir. 

Doğu ve Güney Doğuda gerçekten nakil vasıtası 
sıkıntısı var. Yalnız, bu, Doğu ve Güney Doğuda de
ğil, aşağı yukarı bütün bakanlığın böyle bir sıkıntı
sı vardır. Elimizdeki nakil araçları çoğu zaman yir
minin üstünde yaşa sahip, çok hurda hale gelmiş; as
lında hurdaya atılması gereken vasıtalardır. 

Büyük bir yetersizlik içindeyiz. 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 2 yıl zarfında sa

dece teşkilâtlanmaya ve bazı'araştırmalar yapmaya im
kân bulabilmiş ve bu işleri bugün bir hayli yoluna koy
duğu, bölge kuruluşlarını ve araştırma müesseselerini 
işe başlattığı için, faaliyetini yürütmektedir. Daha zi
yade, iç sular üzerinde durmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Urfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in sorusunu 
okutuyorum. 

«1. — Güney Doğu illerinde, Ziraat Teknisyen
liklerine de âtıl vaziyette duran selektörler ilşler hale 
getirilip, çiftçinin hizmetine sunulacak mıdır? Daha 
doğrusu, tamir ettirilecek midir? 

2. — Ziraat teknisyenlerinin - önemle - ihtiyacı 
\ olan vasıtalar temin edilecek midir? 
• 3. — Çiftçiye sertifikalık tohumluk temini husu

sunda yeterli çalışmalar var mıdır? 
I GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA-
' NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Selektör ve vası

ta durumunu arz ettim; yahutta yazıh olarak mütem
mim bilgi veririm. 

| Sertifikalık tohum üzerinde elimizden gelen bütün 
gayreti gösteriyoruz: Pamukta yüzde yüze yakın bir 
başarı elde ediyoruz; fakat buğdayda açığımız vardır. 
Onu da, sözleşmeli çiftçiler eliyle tamamlamaya ça
lışıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

İ Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün soruları-
I 

nı okutuyorum. 
«1. — Toprak reformundan hep kaçar durumda 

görünen Tarım Bakanlığı, gerçek toprak reformuna 
ı ne zaman sahip çıkacaktır?». 
i BAŞKAN — Bu, soru değil efendim. 
i ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — «Ne zaman sahip çıka-
I çaktır?» diyorum. Soru olmaz mı? 
j BAŞKAN — Kendisinin sahip çıkıp çıkmayaca-
: ğı Tarım Bakanlığına sorulacak bir soru değilki. Ka-
| nunen verilmiş bir yer vardır efendim. 

Diğer sorularını okutuyorum efendim. 
' «2. — Köylümüzün bir kuruluşu olan Ziraat Oda

ları Birliği, köylünün sesini kullanarak, büyük toprak 
sahiplerinin yandaşı durumuna girmişlerdir. Bu du
rumda, köylünün bu kuruluştan soğumakta olduğu
nu ve odaların parti organı haline getirildiğini Bakan-

• lık bilmekte midir; yetkisi içinde denetlemekte midir? 
3 — Haşhaş ziraatının daha kaç ilde serbest bıra

kılacağı düşünülmektedir? 
4. — Yurdumuzun meyve, sebze bölgelerinde ürün

lerin muhafaza ve .değerlendirilmesi, pazarlanması 
! için soğuk hava depoları yapma ve yaptırma girişi

minde bulunmayı düşünürler mi? 

5. — Patates de en önemli ürünlerimizden birisi
dir. Ve orman bölgelerinde fakir halkın geçimini sağ
lama durumundadır. Patetes için pazarlama ve taban 
fiyat uygulanması düşünülmekte midir?» 

BAŞKAN — Bunlara da yazılı cevap verebilirsi
niz efendim. 

GIDA — TARİM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Bir iki noktayı 
arz edeyim; Toprak reformu - işaret buyurduğunuz 
gibi - bir kanunî durum. 

— 93 — 
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Ziraat Odaları Birliği yarı resmî bir çiftçi kurulu
şu ve bizim anlayışımıza göre, çiftçinin temsilcisi olan 
bir kuruluştur ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı olarak kendileriyle yakın işbirliği halindeyiz 
ve bu arada gerekli kontrolları da yapmaktayız. 

Haşhaş üzerinde yukarıda maruzatta bulundum: 
Zamanı geldikçe genişleyecektir. 

Soğuk depo meselesi bizim Bakanlığın yetkisi dı
şında, pazarlama ve dağıtma sorumluluğu ile meşgul 
olan bakanlıkların yapacağı iştir. 

Patates üzerinde bir taban fiyatı söz konusu de
ğildir. Çünkü, patates dayanıklı olmayan bir ürün ol
duğu için, taban fiyat, destekleme fiyat politikasına 
elverişli değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Tokat Milletvekili Sayın Ali Şevki Erek'in sorula
rını okutuyorum. 

«1. — Tokat, Reşadiye kazası Hasan Şeyh kasa
bası meteoroloji istasyonu binası inşaatı ne zaman 
başlayacak ve hangi tarihte çalışacaktır?» 

GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Yazılı olarak ce
vaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektir efen
dim. 

Sayın Hasan Özçelik, buyurun sorularınızı sorun 
efendim. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben sorularımı burada okuyayım; ama biraz uzun-
cadır. Sayın Bakana yazılı olarak da takdim edeceğim 
ve yazılı olarak cevaplamasını rica edeceğim. 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri, mukaveleli çiftçili
ği 1975 ekim yılında da devam ettirecek midir? De
vam ettirecekse, 1974 yılındaki şartlarla mı, yoksa, 
1972 veya daha evvelki yılların şartlarıyle mı olacak
tır.? 

2. — Hububatın en büyük düşmanı olan yabanî 
otla mücadele, eskiden olduğu gibi, yine yapılacak mı
dır? Yapılacaksa, hangi şartlarla yapılacaktır? Elde 
mevcut ilâç var mıdır? ' 

3. — Gerek mücadele işlerinde, gerek tohum te
mizlemede ve gerekse Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının diğer işlerinde çiftçinin zararına oldu
ğunu anladığımız bir döner sermaye vardır. Seçmen 
vatandaşlarımız bunun kaldırılmasını isterler. Acaba 
bunun kaldırılması için bir şey düşünüyor musunuz, 
yoksa devam edecek midir? 

4. — Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ankara Böl
ge Müdürlüğünün 1974 yılında depolarında hangi cins 

gübrelerden ne kadar miktarda gübre, yağmur vesai
re gibi etkilerle bozularak satılmıştır? 

Bu bozulan gübrelerin bir nakliye müteahhidine 
satıldığı söylenmektedir. Bu müteahhidin ismi ile güb
relerin kilosunun kaç kuruştan satıldığını yazılı olarak 
cevaplandırmanızı rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır 

efendim. 
Sayın Kahraman'ın sorularını okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 

1. — En çok gübre kullanılan Trakya Bölgesinde 
bugün, istenilen gübre kullanılamıyor. Halbuki, 
memleketimizin bazı kesimlerinde ise gübre stokla
rı olduğu söylenir. Bu gübreler, ihtiyaç duyulan yer
lere neden gönderilmiyor? 

2. — Ziraî Donatım, tek başına çiftçiye gübre da
ğıtımında aksaklıklara yol açıyor. Gübre temini ve 
dağıtımının Tarım Kredi Kooperatiflerine devredil
mesi düşünülüyor mu? 

3. — Gübrenin ziraî Donatım depolarına indiril
mesi ve bindirilmesi hem masraflı, hem de çuval ve 
torbalar yırtılarak gübrelerin dökülüp saçılmaları ile 
zarara yol açmaktadır. Bu durum göz önünde bulun
durularak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin dağıtımı
nı yapacağı gübreler doğrudan doğruya kooperatif
lerin depolarına neden boşaltılmıyor? Bu düşünü
lüyor mu? 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman». 

BAŞKAN — Bunlar da yazılı verilebilir efendim. 

GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Trakya'da ger
çekten bir sıkıntı belirmişti; fakat Türkiye'nin başka 
bölgelerinde mevcut stoklarımızdan bunu temin et
mek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Yalnız, 
nakliye sıkıntısı var. Demiryolları özellikle, talepleri
mizi her zaman karşılayamıyor. 

Donatım gerçekten, gübre dağıtımını yalnız başı
na yapamıyor, Eskiden özel bayilere yaptırıyordu, bu
nun çok mahzurları oldu; tespit edildi ve bu yıldan iti
baren özel bayiliğe son verildi. Fakat bunun yerine 
kooperatifler ve ziraat odaları, dağıtımda Danatım'a 
yardımcı olarak seçilmiştir ve bunlarla işbirliği yap
maya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın sorulan; 
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«1. — Tarım topraklarının sınıflandırılması ve ona 
göre tohum ve gübre kullanılması planlanmış mı
dır? 

2. — Geçtiğimiz yıl içerisinde ziraî mücadele ilâç
ları yeterince çiftçiye intikal etmemiştir. Çiftçi, ilâcı 
karaborsadan çok fahiş fiyatlarla temin etmiştir. Za
manında ve ucuz, yeterince ilâç ithaline gidilmiş mi
dir? 

3. — Kuraklık ve diğer afetlerden mağdur olan 
çiftçilere bu yıl yardım yapılmamıştır. Önümüzdeki 
yıl bu mağduriyetin önlenmesi için tedbir alacak mı
sınız? 

4. — Hayvan alım fiyatlarının düşüklüğü nazarı 
itibare alınırsa, yem fiyatlarının mümkün olduğu ka
dar ucuzlatılması yoluna gidilmesi Bakanlığınızca 
dikkate alınacak mıdır?» 

GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Efendim, toprak 
sınıflandırması ve arazi planlaması yapılmıştır. Tür
kiye'nin her tarafı için belli toprak haritaları tespit 
edilmiştir. 

İlâçların karaborsaya düşmemesi için elimizden ge
len her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yalnız, demin de 
arz ettim, bir ilâçta biraz sıkıntımız var, açığımız var. 
Bunun da ithaline çalışıyoruz, bu da yabancı ot ilâç
ları idi. 

Yiyecek ve yemlik yardımı; geçen sene Ağustos 
ayında çıkan kararnamenin uygulanması gecikti; fa
kat geçen hafta bunun 50 milyonluk kısmı yem yar
dımı olarak uygulamaya konulmuştur. 

Yem fiyatları üzerinde bir indirme düşünülmü
yor. Ancak, olsa olsa hayvan alım fiyatlarının buna 
uygun olarak yükseltilmesi zamanı geldiği ki, bu Ha
ziran ayında lâzım, düşünülebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir efendim. 
GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI REŞAT AKTAN (Devamla) — Sayın Başkan ve 
Muhterem Millet Meclisi Üyeleri, Tarım Bakanlığı 
bütçesine karşı gösterdiğiniz ilgi için, beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için hepinize şükranlarımı 
arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın İlhan Aytekin, 

buyurunuz efendim. 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Muhterem Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Gıda ve Tarım Bakanlığının 1975 bütçesi üzerinde 

görüşlerimi takdim etmek için huzurlarınıza çıkmış 

23 . 2 . 1975 O : 2 

bulunuyorum. Bu vesile ile, Yüce Meclisi saygıyle se
lâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, millî mesleğimiz diyebile
cek kadar bize yakın tarımın, insanımıza ve memle
ketimize özgü hususiyetleri vardır. O itibarla, değer
lendirmemizi bu ölçülere sadık kalarak yapmak mec
buriyetindeyiz. Bakışımızı değiştirdiğimiz, özelliğini 
dikkatten kaçırdığımız zaman fahiş hatalar yapma
mız mümkündür, Nitekim, Ecevit Hükümetinin de
ğişik bakış tarzının getirdiği gübre zammı, araç gereç
teki vesikacılığı, traktör yokluk ve pahalılığı Türk 
tarımı üzerine bir kâbus gibi çökmüştür. 

Bunun sonucu şudur: Türk çiftçisi kendisine mi
ras kalmış tarlasını, çoluğu çocuğu ile birlikte işler 
ve böylece ancak geçimini sağlar. Yani; memleketi
mizde çiftçilik sermayesiz bir işkoludur; ama bugün 
1974 tarım politikası ile, Türkiye'de sermaye isteyen 
işkolu haline gelmiştir. Neticesi de, açık gizli işsiz
liği artırdığı gibi, istihsali de düşürmüştür. 

-s 

Bu yıl % 70 çiftçimiz tarlasına gübre atamamış
tır. Bunun mânâsı, üretimde 3 milyon ton eksiğimiz 
olacaktır demektir. Modern ziraate intibak devresinde 
gübreye yapılan zam tarımımızı bu sebeple de altüst 
etmiştir. Bir taraftan süratle gelişen geçim zorluğu
nun maddî tazyiki, bir taraftan ambarına birkaç cins 
zahireyi koymaya alışmış köylümüzün manevî etki
lenmesi ile 1975, 1974'ün getirdiklerinden ötürü Türk 
çiftçisinin kara yılı olacaktır. 

Bir taraftan üretimi azaltmak için bütün zorluk
ları çıkaracaksınız, bir taraftan da, alabildiğine paha
lı hayat getireceksiniz; sonra da «Kalkınma köyden 
başlayacak» edebiyatı yapacaksınız. Köylü ile çiftçiyi 
ayrı ayrı düşünmek memleketimizde mümkün olma
dığına göre, bu, köylü ile alay etmekten başka bir şey 
değildir. Biz bunu beceriksizliğin ötesinde, kasıt nok
tasında görüyoruz. 

Dünyada uygulanan ve başarıya ulaşan metot, 
sübvansiyon sağlamak, suretiyle tarımı desteklemek
tedir. 1974'te geçen Hükümet bunu yaptı. Buğdayı 225 
kuruşa alıp, belediyelere 125 kuruşa verdi. Kime yara
dı? Şehirli unun çuvalını 140 liraya yerken, köylü 280 
liraya alıyordu. Bunun Türk çiftçisini destekleme ile 
alâkası olmadığı gibi, vatandaşlar arasına da tefrika 
soktuğu muhakkaktır. Bu ise Anayasaya aykırı bir tat
bikattır. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde mem
nuniyet verici bir gelişme içerisinde olan tekstil sa
nayiine de, pamuk üreticisi ile birlikte fevkalâde bir 
darbe indirilmiştir. Yarın otuza yakın mensucat fab-
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rikasiDin, devamla bütün mensucat fabrikalarının lo
kavt uygulaması bunun sonucu olduğu gibi, bizi de 
doğrulamaktadır. 

Ele gelmiş mahsulü değerlendirememeye, dünya 
piyasasını gerekçe göstermek kâfi değildir. Öyle olur
sa, 1974 tütün fiyat politikasının çalımına sahip çı
kanlara, dünyada o günkü tütün fiyatını söyleyiveren-
ler olur. Hükümetimiz ile uzaktan yakından alâkası 
bulunmayan bir yıl evvelki mahsul tütüne sahip çıka
caksınız, mevkii iktidarınızdaki pamuğu dünya piya
sasına havale edeceksiniz. Ciddî devlet yönetimi ile 
bunları telif mümkün değildir. 

Bu vesile ile şu hususu kesinlikle belirtmek isterim: 
Mesul mevkidekiler, pamuk üreticisine şimdiden önü
müzdeki yılı için güven vermezse, beyaz altın pamu
ğun istikbali karanlıktır. 

1974 yılı tarım politikası Türk çiftçisinin mevcu
dunu değersiz hale getirdiği gibi, geleceğini de ipotek 
altına alıp gitmiştir. Bu bakımdan, çiftçimizin teselli 
bulmak tekerlemesi olan, «Önümüzdeki yıl ümidi» de 
ağzından alınmıştır. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın, Türk ziraatine gerçek
ten hizmet etmiş iktidarları töhmet altında bırakması 
teessürümüzü mucip olmuştur. Karasabanla alınıp, 
modern ziraate, traktör, ilaçlama, gübre ve sulama 
ile Demokrat Parti ve Adalet Partisi zamanında geç
miş olduğu bir vakıadır. 

Zira, baraj, -gölet ve sulama tesisleri beğenilmeyen 
iktidarlar zamanında yapılmış, ne olduğu da o zaman 
öğrenilmiştir. 

Sayın Özkök'ün, yatırıma dönük politikası da her
halde bu olmalıdır. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü, 
aracı ve tefeciden bahsettiler. Gübreye getirilen % 65 
peşinat mecburiyeti, müstahsili, aracı ve tefeciye it
miştir. Bunun sorumluluğu herhalde Adalet Partisi
ne değil, gübreye bu peşinatı getirene aittir. 

Sayın Özkök bize bu gerçekleri beyan etme imkâ
nını verdiği için, huzurunuzda şükranlarımı arz ede
rim. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşı
mız. Tarım Bakanlığındaki karışıklıktan da bahset
tiler. Tarım Bakanlığından Toprak Su Genel Müdür
lüğünün koparılması da kendi iktidarlarına ait bir 
keyfiyettir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk tarımını nasıl di
riltebiliriz noktaî nazarındaki görüşlerimi arza gay
ret edeceğim. Evvelemirde... 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, iki dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayınız efendim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Kalkınmamı
zın temelini teşkil eden tarımımızı bugünkü derbeder
likten kurtarmak için bu konuda bir kanun tasarısının 
geciktirilmeden Meclisimize şevkinin ehemmiyetini 

, belirtmek isterim. Bugüne kadar krediler ile ilgili bü
tün zorluklar, el değmemiş vaziyette çözüm bekle
mektedir. 

Bu cümleden olarak, Tarım Bakanlığı, kredi isti
malinde müessir hale getirilmelidir. Böylece, geliş
meyi hızlandırıcı ve tarıma istikamet verici fonksi
yonu artmış olacaktır. Kredinin projeye dayalı olma
sı ve Tarım Bakanlığının onayından geçmesi esası te
min edilmelidir. Bununla birçok hususlar kendiliğin
den hallolacaktır kanaatini taşıyorum. 

Memleketimizdeki ziraî kredi hacmi ihtiyacın çok 
altında olduğu gibi, faizler de yüksektir. Misal ver
mek gerekirse, bizde 1 hektara 327 lira isabet eder
ken, Fransa'da 5, Belçika'da bu miktar 10 bin liradır. 
Bunun ötesinde, devlet, çiftçinin ödediği faizin bir kıs
mına da iştirak etmektedir. Yugoslavya'da ziraî kre
dilerin % 6 olarak dondurulmuş bulunması, Yunan
istan'da ı% 7 faizin % 4'ünün devlet tarafından öden
mesi çok calibi dikkat ve bilhassa bizim üzerinde du
racağımız bir husustur. 

Yine, bir taraftan Ziraat Bankasının itibari ser
mayesini bir misli artırırken, öbür yandan da 
diğer bankaların da kredilerinin bir kısmının bu ke
sime ayrılması sağlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, kredi ile birlikte dü
şünülen toprak - barem değerleri hususundaki şikâ
yetler hepinize intikal etmiştir; manasızlığı da herke
sin malumudur. 50 bin liralık tarlaya hâlâ 2 bin lira 
gözüyle bakmak acayip oluyor. Kanaatımızca bu hu
susun mantıkî hal çaresi, Emlâk Vergisi beyanıyle, 
toprak - barem değeri arasında irtibat kurmaktır. 

Yakın bir geçmişte prinç, buğday, şeker, yağ gibi 
maddeleri ihraç ederken, bugün temel gıda maddele
rimizi ithal edişimizin sebebleri üzerinde samimiyetle 
durulmalıdır. Bunun iktisadî, içtimaî ve siyasî ne
denleri tespit edilmelidir. Önümüzdeki yıllar, sıkıntı
mızın daha da artacağı muhakkaktır. 

O itibarla, bu gidişten caydırıcı tedbirlerin getiril
mesi mecburiyetine inanıyoruz. 

Tarım reformunun geçerliliği lâzimesine inanma
lı ve üretimi artırıcı yollara tevessül etmelidir. Gübre, 
traktör ve diğer araç gereç gibi tarımın başetkileyici-
si fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. 
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Ziraat, gayet hassas ve zamanla mukayyettir. O 
itibarla, tohumluk, damızlık, gübre, ilâç ve diğer ihti
yaçlar gerektiğinde, çiftçinin hem bulabilmesi ve hem 
de ucuza alabilmesi hususu temin edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, vaktiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

İLHAN AYTEKÎN (Devamla) — Artan dünya 
ve Türkiye nüfusu, sorunlarını da beraber getirmek
tedir. Binaenaleyh, planlı tarıma mutlaka yönelinme-
lidir. 1974 yılında ilâç bulunmaması nedeniyle tarla
daki sarı çiçeğin sebebiyet verdiği verim düşüklüğü 
ortada iken, bu yıl hâlâ daha bu ihtiyacın giderilme-
miş olmasını büyük bir tedbirsizlik olarak kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, son cümlenizi söyle
yin; keseceğim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bitti Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Daha bir sayfa yazınız var. Eğer 
onu okursanız., 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum. Aksi 
takdirde keseceğim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerin
de yaptığım konuşmada bu kesime ait vatandaşlarımı
zın sosyal güvenliğini temin bakımından neler lâzım 
geldiği hususunu beyan ettim.. 

Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Asil Türk 
çiftçisi, devletine güvenir ve lütufkâr oluşu nedeniyle, 
sırtından çıkarılan postların takipçisi değildir. Ama 
geliniz, onların bu tahammül ve itimadını daha fazla 
istismar etmeyin. 

Sözlerimi bağlıyorum. Yaşantılarının her yönü ile, 
asil milletimizin su katılmamış ocaklarını tüttüren 
çiftçimiz, inşaallah lâyık olduğu rahata ve huzura 
kavuşacaktır. Bunu elbirliği ile yapacağız. 

1975 yılı bütçesinin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Hak'tan niyaz eder, Yüce Meclisinizi saygı ile selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü 
üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Bakanlık bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

C) GIDA — TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 38 224 662 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

111 Tarımsal Üretimin Geliştirilme
si 938 313 870 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

112 Hayvan ıslahı ve hastalıklariyle 
savaş 474 436 844 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tarımsal mücadele ve tarımsal 
karantinanın geliştirilmesi ve yü
rütülmesi 217 291 408 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Hayvancılığın geliştirilmesine iliş
kin projelerin uygulanması 20 950 479 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Pamuk ıslahı, üretimi ve geliştiril
mesi 26 608 532 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Tarım ürünlerinin değerlendirilme
sinin ve pazarlanmasının gelişti
rilmesi 2 049 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Su ürünlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 33 993 611 

BAŞKAN — Bir önerge vardır. Okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına ekli, «237 sayılı Kanuna göre 
1975 yılında satınalınacak taşıtlar» cetvelinin 14 ncü 
sırasında yer alan (1) adet (Station Wagon tene.zzüh 
şasi, «küçük tip» 4X2) nin, karakteristik ibaresinin, 
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(kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için 4X2) şeklinde de
ğiştirilmesini, Taşıt Kanununun amir hükmü uya
rınca arz ve teklif ederim. 

Edirne Kars 
İlhami Ertem Cemil Ünal 

Bolu Yozgat 
Müfit Bayraktar Mustafa Asri Ünsür 

Çankırı 
Nurettin Ok 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 94 ncü maddeye 
göre bir manisi var mıdır? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Yoktur. 
efendim. 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

117 nci bölümü bu değişiklikle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

118 Gıda sanayii, eğitim, araştırma, 
teknoloji ve kalite kontrol ve ge
liştirme hizmetleri 23 055 732 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

119 Yem tescil ve kontrol hizmetleri
nin geliştirilmesi ve yürütülmesi 4 595 172 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 33 344 912 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait 
bölümleri okutuyorum: 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi : 

101' Genel yönetim ve destek hizmet
leri 35 302 642 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik tahminlerin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi 103 796 458 

"BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 2 656 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi: 1/224; C. Senatosu: 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 134; C. Cenatosu S. Sayısı : 420) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü katma bütçesinin maddelerine geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
77 652 793 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 36 570 359 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Tarımsal Üretimde Verimliliğin 
Artırılması ve D. Ü. Ç. de Ziraî 
Mahsul üretimi 34 600 686 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 D. Ü. Ç. de Ziraî Mahsullerin de
ğerlendirilmesi ve pazarlanması 4 405 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan transferler 2 076 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 134 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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1 nci maddeyi ekli cetvelleriyle beraber oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (77 652 793) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Ekli (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 77 652 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4. ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7. nci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne 
ait 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü ayrıca 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ait bütçeler ka
bul edilmiştir. 

Memlekete, millete ve sayın Bakanlık mensupları
na hayırlı olmasını dilerim. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesine 20,45'te başlamak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.33 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DÎVAN ÜYELERÎ : Mehdi Keskin (Kastamonu), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimi nin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

D) ULAŞTIRMA BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşmelerine geçiyoruz. Sayın Bakan buradalar; Sa
yın Komisyon buradalar. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları adı
na söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum. Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Muslih 
Görentaş, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Sudi Reşat Saruhan, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Hilmi Türkmen, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Nurettin Ok, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Haşim Benli. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın 
Ali ihsan Balım, Sayın Etem Eken, Sayın Ekrem 
Kangal, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Ali Şev
ki Erçk, Sayın İlhan Aytekin, Sayın Remzi Yılmaz, 
Sayın Vecdi İlhan, Sayın llhami Çetin, Sayın Nedim 
Korkmaz, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın Azmi Ya-
vuzalp, Sayın Kemal Ataman. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı; buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım ve Ulaştırma Bakanlığımızın mümtaz mensup
ları; 

Görüşmekte olduğumuz bütçe, Ulaştırma Bakan
lığı bütçesidir. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına, Bakanlığın faaliyetleri hakkındaki görüşlerimi
zi, temenni ve taleplerimizi arz etmek için yüksek 
huzurunuzdayım. 

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'mizin iktisadî ve 
sosyal hayatının hareket ve süratle-oluşması için çok 
mühim olan muhabere ve ulaştırma hizmetlerini yap
maktadır. Bu hizmetler insan vücudundaki kan da
marı ve sinir sistemi gibi hizmetlerdir. Bu hizmetle
rin yapılışında sürat, emniyet esastır. 

Ulaştırma Bakanlığı, bu mühim hizmetleri, de
netimi ve gözetimi kendine, tayininin inhası Bakan
lığa, tayini de Bakanlar Kuruluna ait olan, Türk Ha
va Yolları Anonim Şirketi hariç çeşitli genel müdür
lüklerden, yani, PTT Genel Müdürlüğü, Devlet De
miryolları, Devlet Denizyolları, Deniz Nakliyat Ano
nim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 
Devlet Hava Yolları Türk Anonim Şirketi ve hava -
yer hizmetlerini yapan TUSAŞ Şirketinden, ibaret 
bağlı kuruluşlarla yürütülmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığımızın, ulaştırma ve muhabere 
hizmet görevlerini yapabilmesi ve yapmasindaki başa
rı derecesi nispetinde, Türkiye'deki ekonomik haya
tımızın başarıya ulaşacağı kanaatindeyim. Aksi tak
dirde, her kalkınma, kendi sahasında hareketsiz, su
ratsız ve verimsiz olur. Bu bakımdan, ulaştırma ve 
muhabere hizmetlerimize, Parlamento ve hükümetler 
olarak çok daha büyük önem ve öncelik vermemiz 
lâzımdır. 

Bakanlığın vazifelerinde muvaffak olması; bu 
önem ve öncelikle birlikte, daha çok ulaşım ve mu
habere hizmetlerinin modernleştirilmesi, müessiriye-
tinin artırılması ve altyapı tesislerinin, vasıtalarının, 
sabit ve müteharrik araçlarının ve bilhassa çok has
sas ve çok önemli çeşitli kuruluşlarda çalışan müte
hassıs teknik elemanların mutlak surette, maddî ter
fih, sosyal güvenlikleri bakımından tatmin edilmesi 
ile mümkün olur. 

Aynı şekilde, Bakanlığın merkez teşkilâtının ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşlardan her birinin, bugünün 
ve geleceğin, çağımızın, Türkiye'mizin ihtiyaçlarına 
uygun olarak teşkilâtının yenilenmesi, buna ait ka
nunların çıkarılması ve uygulanmasının önemini be
lirtmek istiyorum. Bir de bütün dünya memleketle
rinde ulaştırma sistemleri arasında, yani, karayolları, 
demiryoları, denizyolları ve havayolları arasında 
ulaştırma hizmetlerinin oranı dengeleştirildiği ha^de, 
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maalesef bizim memleketimizde bu denge, ulaştırma 
politikası bakımından ötedenberi teessüs ettirileme
miş. 

Bundan şunu kastediyoruz : Durumu itibariyle bi
ze benzeyen Batı Almanya'da ulaştırma hizmetlerinin 
%35'i karayolları ile, % 30'u demiryolları ile, i% 25'i 
denizyolları ile, ı% 10'u havayolları ile yapıldığı hal
de, ki sistemlerarasmda doğru bir orandır, Türki
ye'de bütün ulaşım hizmetimizin |% 84'ü karayol
ları ile yapılmaktadır. Bunun geri kalanı % 5, % 4, 
% 1 - 2 nispetinde demiryolu, denizyolu ve havayo
lu ile yapılmaktadır. 

Bu orantı, çağımızın gereklerine ve Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına tarnamıyle ters düşmektedir. 

Arkadaşlarım, bu halledilmeden, Ulaştırma Ba
kanlığının çeşitli kuruluşlarının inkişafına ve bunla
rın önemi ile mütenasip olarak, bu sektörlere yatı
rım yapmaya imkân yoktur. Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı ulaştırma sistemleri bugünkü Türkiye'deki bu 
yanlış orantı sebebiyle, ağırlığın % 85 oranında ka
rayollarında oluşu sebebiyle rekabet etmesine imkân 
yoktur. 

Ayrıca bu, Türkiye ekonomisinin ve kalkınması
nın da aleyhine işleyen bir orantıdır. Zira, karayolla
rı yapımı ve bu yapımda kullanılan bütün makine ve 
teçhizat ve burada kullanılan akaryakıt hep dış men
şelidir. Bu bakımdan da biz, Türkiye'deki ulaşım 
sistemleri arasındaki orantıyı demiryolları, denizyol
ları ve havayolları' lehine, zaman içinde değiştirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Demiryollarını ele alalım : Demiryolları bir kitle 
nakliyat hizmetidir, sosyal ve kamu hizmetidir. Böyle 
olmasına rağmen, gördüğümüz gibi, 50 seneden bu 
tarafa, son 20 - 25 seneden evvel yapılmış olan de
miryolu hatları, güzergâh istikametleri, o günün şart-
larıyle hangi usuller, hangi gerekler gereğince yapıl
dıysa, bugün aynı şekilde devam ediyor. Bu kadar 
büyük inkişaf oldu ulaştırma sistemlerinde, güzer
gâhlarında, Türkiye'deki sanayi kalkınma merkezleri
mizde; Demiryollarımız eski durumunu muhafaza 
ediyor. Demiryollarımızın, mutlak surette, Türkiye' 
nin kalkınma ihtiyaçlarına ve kalkınma bölgelerine 
göre yeni güzergâhlarının tespit edilmesi ve demir
yolu hatlarının mutlaka artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Aynı şekilde Deniz yollarını ele alalım : 
Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye'mizde, bü

tün nakliyat sistemi ^ içerisindeki deniz nakliyatının 
nispeti ,% 4 gibi az bir şeydir. Gerek iç sahillerimiz 
arasındaki deniz nakliyatı ve gerekse kalkınmakta 

olan Türkiye'nin ihracat ve ithalâtı için lüzumlu olan 
yolcu, yük ve petrol gibi sıvı yük taşıyacak tanker-, 
ler bakımından, mutlak surette, bugünkü kapasite
nin çok ötesine geçilmesine zaruret vardır-

Yani, üzerinde en fazla durulacak husus, ulaş
tırma sistemleri arasında bir dengenin kurulmasıdır. 
Bir yükün İstanbul'dan iskenderun'a denizyolu ile 
demiryolu ile gitmesi lâzımgelirken, kamyonla git
mesi gayri ekonomiktir. Yine, bir yükün Erzurum'a 
demiryolu ile gitmesi lâzımgelirken, kamyonya git
mesi gayri ekonomiktir. Bunun gibi, İstanbul'dan Ri
ze'ye gemi ile gitmesi lâzımgelirken, kamyonla git
mesi çok gayri ekonomiktir. 

Aynı şekilde, hava yolu nakliyatı, gerek insan, 
gerek yük, gerekse yaş sebze ve taze meyve taşıması 
bakımından, gerek iç pazarlar ve gerekse,dış pazar
lar için, sürat ve emniyet esas olan hava ulaşımında 
da, bugünkü kapasitenin ve ulaştırma hizmet oranı
nın çok üstüne çıkmamız, gerek iç ihtiyaç ve gerek
se ihracat ihtiyacımız bakımından çok lüzumlu ol
duğuna kaniiz. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada, Türkiye'de bir bü
yük noksanlık daha var ki, o da, bu büyük denge
sizliğin düzeltilmesi ile beraber yapılması lâzımgelen, 
Türkiye'de bir ulaştırma politikasının, bir ulaştırma 
hukukunun ve ulaştırma kontrolünün yokluğudur. 
Dörtlüdür bu. Ulaştırma sistemleri arasında denge, 
ulaştırma politikası, ulaştırma hukuku ve bütün ha
va, kara, deniz yollarında emniyet kontrolü. Neyin 
nerede ve emniyetle işleyip işlemediğinin kontrolü; 
bu yok. Bunun sebebi de muhterem arkadaşlarım, 
sık sık hükümetlerin değişişi ve temelli, uzun vadeli, 
sürekli bir politikanın maalesef vazedilememiş oluşu. 
Bakanlığın merkez kuruluşuyle, bağlı kuruluşların 
ulaşım sistemleri arasında denge kuracak, Türkiye 
ulaşım politikasını vazedecek, hukukunu vazedecek, 
kontrolünü yapacak belli başlı kuruluş yok gibi bir 
şey, merkez teşkilâtı çok zayıf. Onun için, teşkilât 
kanunu çıkararak, merkez teşkilâtının çok takviye 
edilmesine çok lüzum var. 

Sayın arkadaşlarım, yüksek müsaadenizle şimdi 
çeşitli bağlı kuruluşlar hakkındaki düşüncelerimizi 
kısa kısa arz etmek istiyorum. 

PTT Genel Müdürlüğümüz takdire değer bir şe
kilde, hakikaten büyük bir süratle büyük bir inkişaf 
halindedir. Otomatik santralleri çoğaltıcı telefon fab
rikası kapasitesini artırışı, Orta, Güney ve Kuzey 
Anadolu'da radyolink sistemini başarıya ulaştırişı, 
ulaştırmaya devam edişi, böylece Türkiye'mizde ge-
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rek otomatik telefon, gerek televizyon dinlemesinin, 
seyrinin, konuşmasının bir merkezden idaresinin 
mümkün oluşu, süratin ve kapasitenin artırılışı bakı
mından PTT Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını 
takdirle karşılıyoruz ve bilhassa son yıllarda illerden 
ilçelere, ilçelerden köy merkezlerine yaygın bir şe
kilde telefon ve postanelerin genişletilmiş olmasını 
çok memnuniyetle karşılıyoruz. Bunda emeği geçen 
eski ve yeni bakanlarımıza teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bitiriyorum. 

Devlet Demiryollarımızın mutlak surette yeni 
güzergâhlar istikametinde yeni demiryollarının ya
pılması. Bu arada bir hususu belirtmek istiyorum. 
Meselâ Kuzey Anadolu hattı. Samsun demiryoluy-
le, Zonguldak demiryolu hattını, Havza, Osmancık, 
Tosya ve Sıvıcak istasyonları arasının bağlanması, 
Türkiye'ye neler kazandırmaz arkadaşlar? Bunun 
gibi, yeni güzergâhlar ve yeni hatların yapılması. 

Denizyollanmızda, gemi yapım kapasitesinin 
mutlaka ve mutlaka artırılması. Pendik Tersanesi gi
bi, Sinop'ta ve Akdeniz'de birer tersanenin daha ya
pılması. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir dakika 
efendim, başüstüne efendim. 

Deniz nakliyatını yapan, bugün 470 tonluk kapa
sitenin, buna ilâve edilen 240 tonluk kapasitenin 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını hiç karşılamadığı meydan
da. Bütün imkânlarımızla bu taşıma kapasitesinin 
artırılması lâzım. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, maalesef bü
tün gayretlerine rağmen, tahsisatı bakımından bir 
iktisadî Devlet Teşekkülü olarak çalıştığı için, yer 
hizmetlerini, uçakların inkişafına muvazi olarak ya
pamamaktadır. Bütün meydanlarımız, benim uçtu
ğum zamanın, 15 sene 20 sene evvelinin demode te
sisleriyle, pistleriyle durmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, doldu vaktiniz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti efendim. 
Bir dakikadan fazla sürmeyecek, müsaadenizle. 

Devlet Hava Yollarımız mutlak surette bugünkü 
durumundan başka bir şekle sokulması lâzım. Uçuş 
tay yar eleriyle, meydan tesisleriyle ve yer hizmet iş
leriyle bütün Türkiye'nin hava yollarıyle ilgili hiz

metlerin tek elde toplanması lâzım. Başka bir zaviye
den durumun incelenmesi lâzım. Böylece, Türkiye'
mizin, arz ettiğim esaslar dahilinde, ulaştırma siste
minin daha modern, daha süratli, daha emin bir ha
le getirilmesini temenni ediyoruz. 

Vakit olmadığı için diğer hususları arz edemiyo
rum. Bu düşüncelerimizle çok yetersiz olan bütçenin 
Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum ve dilekle
rim arasında, mutlaka ulaştırma sistemlerinin bir 
holding içerisinde, hiç olmazsa havaya ait bütün 
yer, hava hizmetlerinin bir holding içerisinde top-

»lanmasını temenni ederek sözlerime son veriyor ve 
hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Gündüz 

Sevilgen. 
M. S. P. GRUPU ADINA GÜNDÜZ SEVİL

GEN (Manisa) — Muhterem Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

1975 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi hak
kında Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek 
için huzurlarınızdayım. Söze başlarken Yüce Mecli
si, partim ve şahsım adına hürmetlerimle selâmla
rım, 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bakanlığın iki 
mühim vazifesi vardır; biri ulaştırma, diğeri haber
leşme. Bir taraftan bu hizmetleri bağlı kuruluşları 
eliyle yaparken { diğer taraftan da, gerek ulaştırma 
ve gerekse haberleşmeyle ilgili olup da başka başka 
bakanlıklara bağlı olarak hizmet görmekte olan di
ğer kuruluşlaraın ve genel müdürlüklerin arasındaki 
koordinasyonu sağlama görevi de Ulaştırma Bakan
lığına aittir. 

Gerek seferde ve gerekse hazarda Ulaştırma Ba
kanlığının çok mühim görevleri vardır. Onun için, 
bilhassa memleketimizin güvenliği ve müdafaası ba
kımından, Ulaştırma Bakanlığının üzerine düşen gö
revleri tam manasıyle yapabilmesi için hiçbir feda
kârlıktan çekinmemeliyiz. 1975 bütçesine konulmuş 
olan ve 6 milyarı geçen ödeneği, bu bakımdan kifa
yetsiz görmekteyiz. Ancak, şayet israftan kaçınılır, 
planlı bir şekilde * maksada masruf bir yol tutulursa 
bu meblâğla da bir hayli hizmet yapılması mümkün
dür. 

Ulaşılamayan yer üzerinde sahiplik iddiasında 
müşkülât çekilir. Kış aylarında dış dünya ile irtibatı 
kesilmiş, gidip gelmek bir tarafa, haber dahi alına
mayan vatan köşeleri varsa; bir felâket zamanında 
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anında yardım ulaştırılamayan vatan köşeleri varsa; 
bir salgın hastalık çıktığında, doktoru, sıhhî malze
meyi hemen ulaştırıp, hazır edemediğimiz vatan kö
şeleri varsa; ihtiyacını, derdini, meselesini istediği 
anda iline, ilçesine haber verme imkânını temin et
mediğimiz vatan köşeleri varsa; oralardan ne yüzle 
vergi isteyeceğiz, hatta ne yüzle reylerini talep edece
ğiz? 

Anayasanın eşitlik ilkesini Af Kanunu esnasında 
hatfrlayanlar, atıfette bile eşitlik isteyecek kadar 
yufka yürekli olanlar nerelerdeler? 

Değerli milfetvekilleri, hizmetleri yurt sathına 
yayarken böyle yurt köşelerine öncelik vermekten da
ha isabetli bir iş olamaz. Bilhassa, zararlı bazı fikir 
cereyanlarının, en müsait vasat diye istismara kalkış
tıkları bu vatan köşelerine en kısa zamanda Devlet 
elinin uzanmasını ve bu elin uzanmasının ilk şartı 
olan, hiç olmazsa yolun ve telefonun en kısa zaman
da götürülmesini şart görüyoruz ki, bu Devlet - mil
let düşmanlarına fırsat verilmemiş olsun. Oralarda 
yaşayan vatan evlâtları da, Devleti her an yanların
da gördükleri için, ferahlasınlar, rahatlasınlar. 

Planlamaya, kolay olandan, ucuz olandan değil 
de, en çok ihtiyaçlı olandan, en uzak olandan, en 
yoksul olandan başlamayı esas almalıyız. 

Bir misal arz edeyim: Geçen sene telefona ka
vuşturulan 1 500 köyün kaçı Marmara ve Batı Kara
deniz bölgesinde, kaçı Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'dadır? Bu suale verilecek cevap her halde Yüce 
Meclisi de tatmin etmeyecektir. 

Bir sual daha : Devlet yollarında, 1974 sonu iti
bariyle 840 kilometre olarak görülen toprak yollar, 
1 600 kilometre olarak görülen ham ve geçit verme
yen yollarla, il yollarında 3 400 kilometre olarak gö
rülen toprak yollar ve 2 970 kilometre olarak görü
len ham ve geçit vermeyen yolların ne kadarı Batı 
Anadolu'da, ne kadarı Orta Anadolu'da, ne kadarı 
Doğu Anadolu'dadır? Bu suale alacağımız cevap da 
her halde iç açıcı değildir. 

Şimdi sormak gerekir : Doğuyu, yöksüzlüğü ve 
eşitsizliği en çok istismar edenler, ellerine geçen on 
aylık fırsatta bu konuda hangi tedbirleri almışlar
dır; Doğuya hangi imkânları götürmüşlerdir veya 
bunlar için hangi planlamayı yapmışlardır? Hakkâri' 
ye radyo dinletmenin, Erzincan'a televizyon seyret
tirmenin adı marifet de, Yüksek ova ile telefon irti
batını temin etmeyi, Tekman'a motorlu vasıtayla 
ulaşımı temin etmeyi aklına bile getirmemenin adı 
nedir? 

Muhterem Başkan ve değerli milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1975 yılı prog
ramında ulaştırma sektörüyle ilgili kısmında bakınız 
ne denmektedir; sayfa 274: 

«Sektörde oluşturulan bu kapasiteyle, bugünküne 
oranla, ülke ekonomisine daha çok katkıda buluna
bilecek taşıma hizmeti yapılabilir; ancak bu duruma 
erişilememekte ve taşıma hizmeti, değişik alt sistem
ler tarafından birbirlerinin hızını ve gelişmesini ön
leyecek biçimde ve dengesiz olarak yerine getirilmek
tedir. Bu durumun başlıca nedeni, sektörün kendi
sine özgü işletmeye ve kullanmaya ilişkin sorunları
nın devam etmesidir. Her alt sistemin kendi nitelik
lerine uygun yükleri, yine kendi niteliklerine uygun 
uzaklıklara taşıması durumu yaratılmamış, sistem
ler arası işbirliği ve denge etkin bir düzeye çıkarıl
mamıştır. Ayrıca, örgütsel karmaşıklık, işletme bo
zuklukları, planlama ve araştırmadan yoksun olarak 
yapılan işler ve özellikle son yıllarda kamu kesimin
deki yetenekli personel sayısının azalması gibi sorun -
lar, sektördeki kapasitenin verimli bir şekilde kulla
nılmasını önlemektedir.» denilmektedir. 

Bu ifadeler aynen alınmıştır ve aksaklıkların ne
ler olduğu da buradan açıkça görülmektedir, bir şey 
ilâve etmeyi zait addediyoruz : 

Bu fikirler, her sene çıkarılan plan kitaplarında 
yer almakta, her bütçe görüşmelerinde değerli mil
letvekili ve senatörler tarafından bu kürsülerde dile 
getirilmekte; ama gene de bunların giderilmesine yö-
nelinememektedir. Bunun sebebini anlamakta müş
külât çekiyoruz. Hem aksaklıklar en ince teferruatı
na kadar bilinsin, hem de bunların giderilmesi için 
çarelere tevessül edilmesin ve giderilmesin. 

Muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı kuruluşlar, muhtelif zamanlarda çıkmış olan 
84 adet ayrı kanun, 70 adet tüzük, 182 adet yönet
melik ve 14 kararnameyle idare edilmektedir. Bu ka
dar çok sayıda mevzuat ile bu Bakanlığın nasıl ida
re edildiğine şaşmamak elde değildir. Çoğu birbiriy
le çelişen, birbirine ayakbağı olan hükümleri ihtiva 
eden bu mevzuat kargaşalığının altından kalkmak, 
elbette çok zordur. Her halde bu yükün altında en 
çok sayın Bakan ezilmektedir ve gene her halde en 
çok kendileri şikâyetçidirler. Bir de diğer kanun ve 
mevzuatın yükünü ekleyiniz, her halde adım atmaya 
imkân yoktur. Süratle ilerleyen, gelişen teknolojiye 
ve ihtiyaçlara bugünkü bürokrasiyle ayak uydur
mak elbette mümkün değildir. 
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Türk Hava Yollarının ihtiyacı için dışarıdan alı
nacak bir ufak malzeme için, bir sene, hatta 20 ay 
vakit geçtiği, beklendiği bir vakıadır. Belki 20 ay 
beklerken alınacak o malzeme demode olmaktadır. 
Bu sebeple bütün bu mevzuat süratle gözden geçiril
meli ve en kısa zamanda bunların tevhidi cihetine 
gidilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu arz etmek isti
yorum. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun kitabından 
bir cümleyi nakledeceğim: 

«Eski Türklerde kanun ve nizam iki kelimeden 
ibaretti; sıra ve saygı.» Böyle diyor Ahmet Hikmet 
Müftüoğlu. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman huzur vardı, sü
kûn vardı, kolaylık vardı, disiplin vardı, ilim ve sa
natta herkesten üstünlük vardı; ya şimdi? Adedi pn-
binleri bulmuş ve geçmiş kanunlar... Ne huzur kaldı 
ne sükûn. Her şey, zorluk çıkarmak ve ayakbağı ol
mak için, her sahada da alabildiğine gerilik. Bunun 
adı da; gerisini siz söyleyin... 

Kıbrıs'la PTT bağlantısını açmak, ancak aylar 
sonra sağlanabiliyor. Zaten hazır bir hava meydanı
nı,' Yunanlıların yeni inşa ettiklerinden de sonra tra
fiğe açabiliyoruz; hem de bütün imkânları seferber 
ettikten sonra, mevzuat hazretlerinin sayesinde. 

Ulaşım ve haberleşmenin, memleketimiz ve mil
letimiz için ilmî ve kültürel sahada; ilmin ve teknolo
jinin geliştirilmesi ve yayılmasında; iktisadî sahada 
üretilen malların süratle ve ucuz bir şekilde pazarla
ra ve ihtiyaç noktalarına taşınmasında; turizmin ge
lişmesinde; ticarî hayatın sürat kazanmasında; ikti
sadî kalkınmada; yurt güvenliğinin temininde; idare
de ne derece mühim olduğu her türlü izahtan va
restedir. 

Bilhassa yurt güvenliği ve savunmasıyle iç ban
sın ve huzurun temininde ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin ehemmiyeti bugünlerde daha iyi an
laşılmıştır sanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ulaşım ve haberleşme hiz
metlerinin süratle, emniyetle ucuz bir şekilde, istifa
de edenlerin rahatını sağlayacak modern bir işlet
mecilik zihniyeti ile yapılması gerekmektedir. 

Önümüzdeki plan dönemlerinde gerçekleştirile
cek büyük sanayi tesislerinin gerek inşaları, gerekse 
işletmeleri esnasında Devlet Demiryolları ve deniz 
yollarının geliştirilmesi gereği daha açık bir şekilde 
görülmektedir.; Ayrıca, karayollarında, neredeyse 
her sene bir büyük harp içindeymişiz gibi hem mal, 
hem can zayiatına sebep olan trafik kazalarının ön

lenmesi için, bir taraftan yollarımızı gerekli standart
lara ulaştırır, gerekli trafik tedbirlerini alırken, diğer 
taraftan da sürücülerin eğitim ve moral şartlarının 
teminine çalışılmalıdır. 

Bu arada trafik kazalarının başlıca sebebi olan 
içki ile de Devlet çapında mücadele gerektiğine ina
nıyoruz. Bunun için Devletin bizzat kendi eliyle, 
kendi vatandaşlarının katili olmasının önüne geçil
melidir. Bir taraftan içkinin her nevini Devlet eliyle 
imal et, sonra Devlet vasıtalarıyle reklâmını yap ve 
vatan evlâtlarını içkiye teşvik et, sonra da trafik ka
zalarına nasıl mani olacağız diye kara kara düşün... 
Garabetin böylesi sadece bize hastır sanıyorum de
ğerli arkadaşlarım. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Son aylarda üst üste vukua gelen uçak kazalarıy-
le çok sayıda vatandaşımızın hayatlarının kayboldu
ğu ve yine yüz milyonlarca lira maddî zaraKi da uğ-
ranıldığı malumunuzdur. Kurulan tahkik heyetleri, 
yapılan araştırmalar, bu kazaların gerçek sebebini 
henüz ortaya çıkarmamıştır veya umumî efkâra açık
lanmamıştır. Kanaatimiz odur ki, bu tahkikat ve 
araştırmalar meselenin köküne inerek yapılmamak
ta, dikkatler zahiri bazı sebeplere teksif edilmekte, 
böylece de gerçek sebepler ortaya çıkmamaktadır. 
Kanaatimizce bunların sebebi, gerek Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi ve gerekse Türk Hava Yolla
rında gerektiği ölçüde, gerekli liyakat ve ehliyette 
teknik personelin istihdam edilmemesidir. 

Bunun iki sebebi vardır: Birisi havacılık sahasın
da pilotluk mesleği hariç, diğer teknik konularda ge
rekli bilgilerle mücehhez teknik personel yetiştirecek 
müesseselerimizin olmayışı; 

ikincisi de, mevcut yetişkin ve kifayetli persone
lin, ücret bakımından tatmin edilmemesi, dolayısıyle 
başka sektörlere kaymasıdır. 

Devlet Hava Meydanlarında, Türk semalarında
ki uçuşların emniyet, sürat ve intizamını sağlamakla 
görevli, üstelik lisan da bilen bir telsizciye, diğer 
her hangi bir telsizci gibi ücret verilmesi, elbette o 
görevdekinin ya moral bakımından tam manasıyle 
vazife yapmasına mani olmakta veya o hizmette da
ha kifayetli elemanların istihdamına mani olmakta
dır. Böylesine kritik ve ehemmiyetli bir noktada 
görev yapan personel ücret bakımından mutlaka 
tam tatmin edilmiş olmalıdır. 

Gene söylendiğine göre, Devlet Hava Meydan
ları işletmesinde, gerekse Türk Hava Yollarında se
nelerdir devrin teknolojik gelişmelerine vakıf, mev-
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zuunda mütehassıs, uçak inşaatı, uçak arızalarının 
giderilmesi, tamiri ve yerdeki uçuş hizmetlerini de-
ruhde edecek elektronik ve hava trafiği sahaların
da mütehassıs teknik personel ve mühendisler istih
dam edilmemiştir. Bu sahada yetişmiş elemanımız 
olmadığını söylemek mümkün değildir. Şayet öyley
se, yetişkin eleman yoksa, bu zamana kadar yetiştir
memek de ayrı bir suçtur. Bu noksanın mutlaka gi
derilmesi ve hava ulaşımı hizmetlerinin her dalında 
lüzumlu personeli yetiştirecek müessesenin biran ev
vel kurulması zaruridir. 

Ayrıca, ulaşım sektöründe gelişmeler çok hızla 
cereyan etmektedir. Buna da ayak uydurabilmek 
için, mevcutların, periyodik olarak eğitime tabi tu
tulması, bilgi ve görgülerinin de artırılması zaruri
dir. 

Denizcilik ve demiryolları meslek okullarının da, 
günün şartlarına uydurulması ve ulaşım ve haber
leşme sahasında ciddî tedrisat yapan müesseselerin 
geliştirilmesi zaruridir. 

Muhterem milletvekilleri, PTT hizmetlerinin sü
ratinin artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
Bu arada telefon şebekesi yurt sahasına yayılmalı ve 
şehirlerarası telefon görüşmeleri otomatik hale geti
rilmelidir. Hatların çok yüklü olmasından dolayı şe
hirlerarası görüşmelerdeki zaman israfının önüne 
geçebilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunun 
için Telsiz Kanunu mutlaka tadil edilmeli ve bu
günkü telsiz kullanma tahdidi kaldırılmalıdır. 

Yurt sathında yaygın faaliyet gösteren bazı mü
esseselerin, meselâ bankaların, nakliye şirketlerinin, 
ticarî müesseselerin, holdinglerin, telsiz kullanabil
meleri, hem telefon yükünü azaltacak, hem haberleş
mede sürat temin edecektir. Bu ayrıca elektronik 
sanayiin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Amatör 
telsizciliğin geliştirilmesinin temin edilmesi, bilhassa 
gençlerimizin araştırmaya yönelmelerini sağlayacaktır. 
Buna ilâveten, bilhassa elektronik sahada tahsil gör
müş teknik personele, çok geniş bir istihdam imkânı 
sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

GÜNDÜZ SEVÎLGEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, süremi tam kullanacağımı zannediyorum. Si
zi sıkıntıya sokmayacağım. 

Değerli milletvekilleri, birkaç gün evvelki bir ha
beri takdir ve şükranla kaydetmeden geçemeyeceğim. 
Devlet Demiryollarının Eskişehir fabrikalarında, ro
ketatar imalini, harp sanayimizin başarılı bir adımı 

diye takdirle karşılıyor ve bu başarıda hizmeti- ge
çenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diliyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, millî tarihimizde ulaşım 
ve hazerleşme müesseseleri, asırlardan beri, yakın 
zamana kadar Devlet tarafından millete karşılıksız 
olarak hizmet yapan müesseseler olarak geliştiril
mişti. Bunların en güzel örneği kervansaraylardır. 
Anadolu'da bugün çoğunun sadece harabesi ve ka
lıntıları görünen kervansaraylar, geçmişteki bu hiz
metlerin şeklini belgelemektedir. Bugün belki bu hiz
metlerinin çoğunu bedava yapmak mümkün değil
dir, ama, geçmişteki örneğe göre, milletimizin hayır 
yapma ve yardımseverlik duyguları yeniden ihya 
edilerek bu sektöre, yani ulaştırma ve haberleşme 
sektörüne çok büyük bir finansman kaynağı temin 
edilebilir. Vakıf müesseseleri kurulur, geliştirilir, hal
kımız bu tip müesseselere teşvik edilirse, çok büyük 
merhaleler kat edileceğine inanıyoruz. Ecdadımız bu 
hizmetleri vakıflar eliyle yapmıştır. Bugün Batı âle
mi, bizim bu millî müesseselerimizden örnek almak
ta ve kendi bünyelerine tatbik etmektedirler. Bizim 
de tekrar millî müesseselerimize sahip çıkmamız, on
ları ihya etmemiz zamanı gelmiştir. Ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerinde, en mühim unsurlardan bir 
tanesi olacak olan vakıfların, biran evvel bu istika
mette de harekete geçirilmesini faydalı görüyoruz. 

1975 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, 
milletimize hayırlı olmasını diler. Yüce Meclisi hür
metlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi 

Türkmen. 

D. P. GRUPU ADINA HÎLMl TÜRKMEN 
(Samsun) — Muhterem Başkan ve değerli milletve
killeri; 

Ulaştırma Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi konu
sunda, Demokratik Parti Grupunun görüş ve düşün
celerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, ulaşım ve haberleşme alan
larında dev kuruluşları" bünyesinde toplamış bir ba
kanlıktır. Bu bakımdan büyük bir idarî yük altında 
bulunmaktadır. Diğer taraftan ekonomik, sosyal kül
türel kalkınmanın başarılı bir ulaştırma ve haberleş
me sistemi kurulmasına bağlı olduğu ve bu konuda 
sorumluluk yüklenmiş bir bakanlık olduğu düşünü
lürse, Ulaştırma Bakanlığının ne kadar ağır bir so
rumluluk altında olduğu kolayca anlaşılabilir. 
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Ulaştırma hizmetlerinin yurt savunması, iç ve 
dış güvenliğimiz bakımından da büyük önemi var
dır. Bu husus da, Ulaştırma Bakanlığının sorumlulu
ğunu artırmaktadır. Ulaştırma Bakanlığının bünye
sinde bulunan Devlet Demiryolları ve Denizcilik 
Bankası gibi kuruluşların lokomotif ve vagon imali, 
gemi inşaatı gibi sanayi kollarında tesisleri, çalışma
ları vardır. Bu itibarla, dikkate alındığında, sınaî 
kalkınmamızın tahakkuku bakımından da Ulaştır
ma Bakanlığına sorumluluklar yüklendiği görülmek
tedir. Böylesine geniş idarî ve politik sorumluluklara 
sahip bir bakanlığın kuruluş kanununun, Meclisleri
mizden geçerek kanunlaşamamış olmasını, büyük 
bir noksanlık olarak telâkki ediyoruz. Bu husus, 
gerek idarî bakımdan ve gerekse ulaştırma sistemimiz
de koordinasyon temini bakımından aksamalara sebe
biyet vermektedir. Bu noksanlık süratle telâfi edilme
lidir. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki dev kuruluşla
rın, yeni şartlara intibakını sağlamak konusunda, ge
rekli kuruluş kanunlarının da süratle çıkarılması ge
reğine inanıyoruz. 

Nüfusumuz süratle artmaktadır; hayat ve kültür 
seviyemizde yükselme, nüfus artışına eklenince haber
leşme talepleri ile yolcu trafiğinde büyük bir genişle
me kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan bir büyük 
gerçek daha vardır. O da, şehir nüfuslarının genel nü
fus artış hızına göre çok daha hızlı olarak yükselmesi
dir. Ekonomik kalkınma dış ve iç turizm hareketleri 
ve uluslararası ilişkilerimizdeki gelişmelere şehir nü-
fuslarındaki hızlı artış da eklenince ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerine olan ihtiyacın büyük olduğa or
taya çıkmaktadır. Bu büyük ihtiyacın genişlemesine 
cevap verebilmek için kara, hava ve deniz ulaşım sis
teminde tam bir koordinasyonun sağlanması gerek
mektedir. Kuruluşlar arasında haksız ve yıkıcı bir re
kabetin doğmasına katiyen müsaade edilmemelidir. 
Bu durum, esasen kıt olan kaynaklarımızın israfı neti
cesini doğurur, iyi bir koordinasyon temin edildiği 
takdirde hava, deniz ve kara ulaşım sistemlerinin bir
birini tamamlaması sağlanarak kaynakların israf edil
meden kullanılması temin edilebilir. 

Ancak, bugüne kadar iyi bir koordinasyon temin 
edilebildiğini iddia etmek mümkün değildir. Bu hal 
kaynak israfıne sebep olmuş haksız ve yıkıcı rekabet
ler tevlit etmiştir. Bilhassa karayolu taşımacılığı ile 
demiryolu taşımacılığı arasında yıkıcı bir rekabet or
taya çıkmış ve bundan yurt ekonomisi büyük zararla
ra uğramıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının, bundan böyle kuruluşlar 
arasında yıkıcı rekabeti önleyerek, kaynak israfına en
gel olmasını temenni ediyoruz. 

Ulaştırma ve haberleşme konularındaki bu umu
mî maruzatımızdan sonra, ulaştırma müesseseleri üze
rinde kısaca durmak istiyoruz. Yakın zamana kadar 
demiryolu taşımacılığının önemini artık kaybetmekte 
olduğu hususunda yaygın bir kanaat mevcuttur. An
cak, ulaşım ihtiyaçlarının süratle artması, demiryolu 
taşımacılığını yeniden önplana çıkarmaya başlamış
tır. Gerçekten gerek yolcu ve gerekse yük nakliyatın
da büyük hacimde taşımaların süratli, ucuz ve em
niyetli bir şekilde yapılabilmesi demiryolu taşımacı
lığının inkişafına bağlıdır. Bu gerçeği iyi tespit eden 
gelişmiş dünya ülkeleri demiryollarına yönelmiş ve 
demiryollarının modernizasyonuna büyük önem ver
miştir. Türkiye'de bu gerçek henüz tam olarak anla
şılamamıştır. Kanaatimizce demiryollarımızı bugün
kü durumdan süratle kurtarmak lâzımdır. 

Bugün Türkiye'de mevcut demiryolları modern 
işletmeciliğin gereklerine cevap vermekten çok uzak
tır. Devlet Demiryolları İşletmesinin elinde bulunan 
lokomotif, vagon ve diğer teçhizatın büyük bir kısmı 
da eskimiş ve rantabilitesini kaybetmiştir. 

Eskişehir fabrikalarında imalâtına başlanılmış 
olan dizel lokomotiflerin imalini olumlu bir adım 
olarak telâkki ediyoruz. Ancak bugünkü imalât hac
miyle modernleştirme ihtiyaçlarına kısa zamanda ce
vap verebileceğine de inanmıyoruz. Bu fabrikanın 
imalât kapasitesi mutlaka yükseltilmelidir. Adapaza
rı ve Sivas fabrikalarında imal edilmekte olan yük 
ve yolcu vagonlarının imalâtını artırıcı tedbirlere yö-
nelinmelidir. 

Demiryollarında altyapının ıslahı çalışmalarını 
da hızlandırmak gereklidir. Ancak bu iş büyük bir 
yatırım meselesidir. Dünya Bankasından alınan kre
di ile ıslah çalışmalarının hızlandırılacağı ifade edil
mişti. Bu çalışmalar ne safhadadır? Modern bir de
miryolu şebekesinin tespiti için Bakanlık ne düşün
mektedir? Sayın Bakanın bu konulara bir açıklık 
kazandırmasını gerekli görüyoruz. 

Karayollarımızda taşımalar bir teşkilâtlanmaya 
kavuşturulamamıştır. Altyapı tesislerinin taşıma hac
minin gerektirdiği standartlara yükseltilmemesi ve 
trafiğin gerektiği şekilde denetlenilmemesi büyük 
aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Bu yüzden her 
yıl artan ölçüde büyük mal ve can kayıplarına maruz 
kalınmakta, millî servet heder olup gitmektedir. Bu 
konuda gerekli kanunların çıkması için Bakanlığın 
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titiz bir çalışma içine girmesini ve Meclislerimizde 
bu çok önemli konuya ciddiyetle eğilmesini lüzum
lu buluyoruz. 

Deniz yolu taşımacılığı da yurt ekonomisi bakı
mından çok büyük önemi haizdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, dış ticaret taşımaları
nın % 50 Türk gemileriyle yapılması öngörülmüş
tür. Ancak, bu nispete henüz ulaşılamamıştır. îhraç 
ve ithal mallarımızın sadece 1/3'üne yakın bir kıs
mı kendi gemilerimizle taşınabilmektedir. Bu yüz
den büyük döviz kaybı olmakta, zaten büyük bir 
açık gösteren dış ödemeler dengemiz bu yüzden daha 
da bozulmaktadır. Meseleye kısa zamanda bir çözüm 
getirecek tedbir ve davranışları Sayın Bakandan bek
liyoruz. 

Turizm bakımından arzu edilen bir gelişmenin 
sağlanabilmesi yönünde de deniz ulaştırmacılığımıza 
büyük görevler düşmektedir. Ancak, bu konuda ge
rekli müessir tedbirlere müracaat edildiğine şahit ol
madığımızı belirtmek isteriz. 

Hava yolu ulaştırmacılığımızda, uçak kapasitesi 
yönünden önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak, 
işletme yetersizlikleri ve hava alanlarının düzenli bir 
şekilde işletilememesi, hava ulaştırmacılığımızda 
beklenen gelişmeyi tahakkuk ettirememiştir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sayısındaki bü
yük artış ve bu işçilerimizin yurda gelip giderken 
Türk uçaklarını tercih etmeleri, Türk Hava Yolla
rı için büyük bir imkândır. Ancak, bu imkânlardan 
da gereği şekilde yararlanılamamaktadır. Bilhassa iş
çilerimize zaman zaman iyi muamele edilememesin
den doğan kırgınlıklar Türk Hava Yolları için kötü 
bir propaganda vesilesi olmaktadır. 

Son zamanlarda Hava Yollarımızda meydana 
gelen müessif kazalar da Hava Yollarımız için aleyh
te propagandaları yoğunlaştırmaktadır. Yapılan bu 
propagandaların bir kısmının da geçerli olduğu, ma
alesef bir vakıadır. İzmir'de düşen uçağın pilotunun 
kanı tahlil edildiği zaman kanında alkol tespit edil
miştir. Böylesine alkol, kanında tespit edilen pilotun 
meydana getirmiş olduğu zararı birçok kimseler, 
maalesef canlarıyle ödemişlerdir. 

Bu hususta Bakanlığın, son derece dikkatli ve 
hassas hareket etmesini parti olarak temenni ediyo
ruz. 

Yurt içi taşımalarında yapılan, son zamları da iyi 
bir işletmecilik zihniyeti ile bağdaştırmaya imkân 
yoktur. Bu yüzden uçaklar kapasitesinin çök altında 
yolcu ile gidip gelmekte, bu ise zamlarla umulan 
faydayı alıp götürmektedir. 

i Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermedeıi 
j önce, haberleşme konusu üzerinde kısaca durmak is

terim. 
Gerek hızlı nüfus artışları, gerekse hızlı şehirleş

meye paralel olarak, sosyal ve ekonomik kalkınma, 
haberleşme ihtiyaçlarını büyük ölçüde artırmaktadır. 
Haberleşme konusunda yapılan çalışmaların, bu bü
yük talep artışına cevap vermekten uzak kaldığını 
ifade etmek isteriz. Bu bakımdan Sayın Bakanın ha
berleşme konusunda yapılacak, yatırımlar üzerine 
hassasiyetle eğilmesini bekliyoruz. Ekonomik geliş
memizin devam edebilmesi ve hızlanabilmesi için za
manı en iyi şekilde değerlendirebilmemiz gereklidir. 
Bunun için ise, haberleşme hizmetlerimize sıhhat ve 
sürat kazandırmak, büyük bir önemi haizdir. Bu 
maksatla geçen yıllarda planlanan ve yurdun, daha 
fazla miktarda bölgesine haberleşme imkânları gö
türecek radyolink ağının geliştirilmesi lâzımdır. 

Ulaştırma Bakanlığının 1975 malî yılı Bütçesinin 
memleketimize, milletimize ve Ulaştırma Bakanlığı 

I camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz eder, Grupum adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim Sayın Türkmen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nurettin Ok. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 

I A. P. GRUPU ADINA NURETTİN OK (Çan
kırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Onbeş dakika ile sınırlı bir süre içinde Ulaştırma 
Bakanlığı 1975 yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına dilek ve düşüncelerimizi sunacağım ve 
takdir edersiniz ki, çok geniş bir işletme ve yatırım 
hacmi taşıyan Ulaştırma Bakanlığı teşkilâtlarını kı-
sa başlıklarla, sergilemek zorunluğu ile yetineceğim. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, gerçekten ulaştırma ve 
haberleşme faaliyetlerini sosyal, ekonomik ve yurt 
güvenliği açılarından planlayarak gerekli tesisleri 
işletmek ve koordinasyonu sağlamakla görevli Ulaş-

I tırma Bakanlığının yeni kuruluşları da kapsar anlam
da bir teşkilât kanunu bulunmamaktadır. 

Filhakika, 16 . 11 . 1972 tarih ve 7/5309 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile Bakanlık organizasyon ya-

I pisi değiştirilmek istenmiş, bu şekliyle de Bakanlık 
tüm ulaşım ve haberleşme sorunlarını araştıran, 
araştırdığını planlayan ve planladığını aynı zamanda 
uygulayan bir yapıya getirilmek amacına yönelmiş
tir. Ancak, bilhassa ulaştırma sahasında gelişen dün
ya koşulları içinde kalkınma planlarına uygun uzun 

I vadeli bir Devlet ulaştırma politikası izlenebilmesi 
I için, başta teşkilât kanunu olmak üzere kara ulaştır-. 
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mâsını düzenleyen kanun tasarısı, Trafik Genel Mü
dürlüğü kanun tasaraısı, Deniz yolları, Demiryolları 
kuruluş kanunları tasarıları gibi konuların Meclisi
mizde görüşülmesi mutlak bir zorunluk haline gel
miştir. 

Meclislerin asıl amacı, bu noktalara yönelik ol
ması gerekirken, milletçe özlediğimiz çağdaş uygar
lık düzeyine ancak bu konulan tartışabilmekle ulaş
mak mümkün iken, biz çok zaman burada mücerret, 
belirsiz, çok defa anlamsız bir mefhumlar kargaşa
lığı içinde birbirimizle mücadele ediyoruz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, medenî dünya, 
bilhassa 20 nci Yüzyılda ulaştırma faaliyetlerine bü
yük önem vermiştir. Bir yandan kara ulaştırması es
ki görüntüsünün dışında, gerek hacim, gerekse sürat 
yönünden büyük bir aşama geçirmiş; deniz ulaşımı 
ekonomik yük taşıma fonksiyonu ile millî ekonomi
lerde önemli bir sorun halinde etkisini sürdürmekte; 
diğer yandan ise hava ulaşımı 20 nci Asrın özellik 
arz eden bir müstesna gelişimi halinde çarpıcı bir gö
rünüştedir. Bunları çok kısa başlıklar halinde ayrı 
ayrı incelemek gerekirse : 

Kara ulaşımında Devlet Demiryolları, 70 bini 
aşkın personeli ve yılda 1 milyar Türk lirasını aşkın 
zarar görüntüsüne rağmen, memleketimizin başlıca 
stratejik maddelerini taşımadaki büyük rolü karşı
sında, o idarenin, bünye içinde ve bünye dışındaki 
gelişmeye engel etkilerini iyice tespit ve hal yoluna 
sokma gayretine girmesi gereklidir. Bunun için de, 
demiryollarının yenilenmesi için, on yıllık plan dü
zenlenmesi ve yetki kanununun çıkarılması çok 
önemli bir sorun olarak karşımızda bulunmaktadır. 
8 500 kilometrelik Türkiye demiryolu ağının 3 500 -
4 000 kilometrelik kısmının altyapısının süratle de
ğiştirilmesi gerekmektedir. 

İşletme metotlarımızın, modern işletmeciliğin ge
reğine göre düzeltilmesi ve bu arada ekonomik ve 
sosyal tercihlerin fevkalâde titizlikle düzenlenmesi 
gerekir. 

Devlet Demiryolları ile kara, deniz ve hatta hava 
ulaşımı arasında gerekli, koordinasyonun tespiti ve 
bölgelere göre de tanzimi yapılmalıdır. 

Deniz ulaşımı : 
Gerçekten 7 bin kilometreyi bulan kıyı uzunlu

ğumuza göre ve üç tarafı denizle çevrili bir ülke ol
mamıza rağmen, deniz ticaret filomuzun yetersiz du
rumu yürekler acısıdır. Yanıbaşımızdaki 9 milyon
luk Yunanistan'ın 8 milyon grostonu geçkin deniz 

ticaret filosu hacmi karşısında, bizim deniz ticaret 
filomuz, gereken önemi ve teşviki görmediği için ha
len 1 milyon groston üzerinde dolaşmaktadır. 

Bu defa, 15 Ocak 1975 tarihli bir kararname ile 
Deniz Ticaret Filomuzun geliştirilmesi için büyük 
kolaylıklar sağlanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu konudaki girişime büyük değer vererek ça
lışmalar sürdürülmeli ve kararnameye uygun yönet
melikler biran önce düzenlenmelidir. 

Bir yandan gemi inşa ve satınalma kredisi bu 
kararname ile artırılırken, diğer yandan bürokratik 
formaliteler azaltılmakta ve 14 merci ve makamdan 
geçmesi gereken evrak, bu defa 3 merciden geçmek 
suretiyle gerekli kolaylıklar yaratılmaktadır. 

İthal ve ihraç mallarımızın % 50'sinin kendi filo
muzla taşınması plan hedeflerinden olduğu halde, 
bugüne değin ancak toplam ithalât ve ihracatın 
% 30'unu kendi filomuzla taşıyabilmişizdir. Her yıl 
ortalama 100 milyon dolar navlun ücretini döviz ola
rak yabancılara kaptırmışızdır. İthalât ve ihracatımı
zın % 98 oranında deniz yoluyle yapılmakta olduğu 
gerçeğini göz önünde tutmak suretiyle Türk Deniz 
Ticaret Filomuzun geliştirilmesi için ne gibi tedbir 
ve çare gerekiyorsa; başta Pendik Tersanesinin sürat
le ikmali, Alaybey Tersanesinin tevsii, Tuzla Tersa
nesinin inşaata müsait hale getirilmesi dahil, süratle 
bütünün ele alınması gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Demiryolları ve De
nizyollarının içinde bulunduğu hali kısaca arz etme
ye çalıştım. Doğru oturup doğru konuşmalıyız. Mil
letçe özlediğimiz kalkınma ve daha mutlu yaşama
ya, öyle ulu orta veya iri kıyım laflarla değil, tekno
loji aşamasında her soruna ancak ilmin, bilginin, 
tekniğin müzakere ve münakaşasıyle ulaşabiliriz. 
Türk Milleti huzuruna «düzen değişikliği» gibi bü
yük bir iddiayla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin, ulaştırma sektöründe neyi değiştirmek is
tediğini veya neyi değiştirebildiğini bu vesileyle tet
kik ettim. Ortada değişiklik olarak görünen iki şey; 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası Genel 
Müdürlerinin değişiklik ve tanınmış iki C. H. P. li 
zatın, bacanak ve kuzenlerinin bu müesseselerin ba
şına getirilişidir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Değişikliğin diğer bir ilginç yönüyse, her iki za
tın özel teşebbüsten getirilmiş olmasıdır. Bayındır
lık Bakanlığı ve İmar Bakanlığında da düzen deği
şikliği bu hallere inhisar etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktaya değinme
min sebebi; asrın, teknolojik sürati ve büyük geliş-
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me süreci içinde millet temsilcileri olarak hepimizin 
büyük laflar, büyük iddialar ve sloganlar yerine, bü
yüyen sorunlara nasıl çare bulunabileceği münakaşa
sını rakamla, hesapla, tetkikle, bilgiyle yapmamız 
gerektiğine parmak basmak ihtiyacmdandır. 

Siyasî tarih, elbette istanbul Boğaziçi Köprüsüy-
le kara ulaşımına, Yeşilköy Hava Limanının ele alı-
nışıyle hava ulaşımına ve PTT radyolink bağlantı-
sıyle televizyona damgasını vuran Adalet Partisi ik
tidarı ile, «düzeni değiştireceğiz» teranesiyle iktidara 
gelip, mevcut düzeni bile aratacak şekilde altüst eden 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını unutmayacaktır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Selâmetten bir hoş se
da. 

NURETTİN OK (Devamla) — Türk Hava Yol
ları üzerindeki eleştirimize gelince; gönül arzu eder
di ki, bir yıl içinde izmir'de, Paris'te ve son olarak 
da Yeşilköy'de milletçe hepimizi büyük elem ve ıstı
rap içinde bırakan son uçak kazaları olmamış olsun; 
oysa son kaza kurbanlarının henüz cesetlerinin dahi 
bulunamadığı bir ortamda Türk Hava Yolları büt
çesini görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hava ulaşımında baş dön
dürücü bir süratle gelişen teknoloji ve âdeta birer 
şehir haline gelmekte olan hava meydanları karşısın
da, içinde bulunduğumuz durumun hiç de iç açıcı 
olmadığını kabulde yarar vardır. Kazaların sebeple
rim" de her şeyden önce bu teknolojiye ayak uydura-. 
mamış olmamızda aramak, fazla bir kötümserlik 
sayılmamalıdır. Bir taraftan dış ülkelere işçi gönder
me sorunu, hava ulaşımında büyük problemler ya
ratırken, diğer yandan turizm endüstrisinde vukubu-
lan gelişme karşısında daha Birinci Beş Yıllık Kal
kınma denenirken, Yeşilköy Hava Meydanının tev
sii hususunda ihtiyaç ileri sürülmüş, fakat o zaman
ki dar plan anlayışı içinde buna lüzum görülmemiş
tir. Bu hal, her yıl bütçe görüşmelerinde dile getiril
miş, yine de bir sonuç alabilmek mümkün olamamış
tır. 

Uzun bir mücadele sonunda 1967 yılında, Yeşil
köy Hava Limanı için, proje masraflarını karşılamak 
üzere, sembolik bir ödenek konulabilmiş ve onu ta
kiben de proje çalışmaları devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelişen dünya koşulları
na ayak uydurmak mecburiyetinde olan, büyük bir 
devletiz. Kaldı ki, Türkiye'de gerek iç hatlarda ve, 
gerekse bilhassa, yabancı ülkelere işçi gönderme ola
yı ortaya çıktıktan sonra, dış hatlarda yolcu nakli

yatı tahminlerin üstünde bir yoğunluk arz etmiştir. 
Buna turizm »endüstrisinde meydana gelen büyük in
filâk da eklenince, Yeşilköy Hava Meydanı bütün 
milletçe şikâyetçi* olduğumuz bir duruma girmiştir. 
Devlet dairesinde en önemli unsur, şüphesiz olayla
rın önceden tahmin edilebilmesi, hesap edilebilmesi 
ve ona göre çare bulunabilmesini sağlamaktır. Siyasî 
tarih elbette bu konularda hatalı davranışları tespit 
edecektir. 

Sayın Bakan Sabahattin Özbek ile Talû Hüküme
tinde beraber çalıştık. Birlikte büyük bir anlayış için
de Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlıklarında yapmış 
olduğumuz toplantılarda, Yeşilköy Hava Limanı için 
en yapıcı kararları birlikte aldık, ihaleye çıkarmak 
imkânını bulduk. Emek inşaat Şirketi tarafından yü
rütülen bu inşaat, inşallah, süresinde biterse, medenî 
bir hava limanına kavuşmuş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada tecrübe ile 
edindiğimiz bir görüşümün Büyük Meclis huzurun
da gerekli görmekteyim. ' Demiryolları, limanlar ve 
hava meydanları inşaatları Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yapılmaktadır. Oysa işletici daire Ulaştır
ma Bakanlığıdır. Süratle gelişen teknik koşullar içinde 
iki bakanlığın zaman zaman birtakım sürtüşmelere 
yol açan davranışları olabilir. Bu sebeple, bakanlık-
lararasında yapılması gereken reorganizasyonda, 
Demiryolları, Limanlar, Hava Yolları, Hava Mey
danları inşaat Genel Müdürlüğünün durumunu çok 
iyi değerlendirmek gerekir. Hava ulaşımında bir di
ğer husus, sanıyorum meydan hizmetlerinin en son 
teknolojiye göre düzenlenmesidir. Devlet Hava Mey
danları Genel Müdürlüğü elemanlarının eğitim, ve 
yetiştirilmeleri ve bilhassa, Türk Hava Yolları per
soneli ile aralarındaki farkları giderici tedbirleri al
mak gereği açıktır. 

Bu sebeple, uçuş emniyetinden, tarife düzenlen
mesine ve işletme hatalarından rezervasyon karışıklı
ğına kadar çizilen bir hat içinde, hava ulaşımında 
bütün sorunları kapsayacak şekilde bir düzenlemeye 
geçmek mutlak bir zaruret haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ok, bir dakikanız kalmıştır. 
NURETTİN OK (Devamla) — Bitiyor Sayın 

Başkan. 
Haberleşme hizmetleri; muhterem arkadaşlarım, 

haberleşme hizmetleri için Üçüncü Plan döneminde 
5,5 milyar lira ödenek konulmuştur. Haberleşme hiz
metlerinde geçmiş yıllarda modern teknolojinin ge
liştirdiği esaslar, büyük çapta uygulanmıştır. Posta, 
telgraf, telefon sorunları, personel sorunu bakımın-
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dan dağıtımın daha süratli yapılabilmesi yönlerin
den ve artan telefon ihtiyacı taleplerinin yerine geti
rilmesi sebeplerinde detaylara inmeyeceğim. 

. Ancak, büyük şehirlerin telefon ihtiyacının mobil 
santrallerle karşılanması ve komplike ihale edilmesi 
gereğine inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bir demet ha
linde birleştirerek sonuca bağlıyorum. Milletin sesi
ni yansıtan Meclisimizde aslında milletin temsilcileri 
olarak medeniyette ve teknikte alınacak mesafeyi ge
rek beş yıllık planlarda ve gerekse Devletin makro 
dengesinde tespit ve tayin etmemiz gerekir. Mücer
ret ve belirsiz birtakım beyanlar, anlamsız birtakım 
sloganlar ve karşılıklı ithamlar yerine, bu konuların 
müzakere ve münakaşası şüphesiz milletimizi refah 
yolunda daha ileri bir safhaya ulaştıracaktır. 

Meseleye bu gözlükle baktığımızda ilmin, tekni
ğin, prensibin ve aklın ışığı altında ulaşım ve haber
leşme hizmetlerinde büyük milletimize yararlı olur 
amaciyle; 

1. Reorganizasyon, koordinasyon ve modernizas
yon unsurlarına her ünitede ve üniteler arasında bü
yük önem verilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

2. Ulaştırma ve haberleşme sorunlarının geliş
me düzeyinde çağın koşullarını ve yeni buluşları gü
nü gününe takip eden, araştırma ve geliştirme hiz
metlerinin daha faal bir duruma getirilmesini diliyo
ruz. 

3. Devletçiliğin katı şatları içinde maalesef 
rantabl çalışmayan ve milletimizin günlük yaşamla
rında heran beraber bulundukları bu müesseseleri, 
sevimsiz görüntü vermekten kurtaracak tedbirler 
alınmalıdır. 

Ve nihayet, karada, havada, denizde yolcu ve yük 
nakliyatı ile ulaşım hizmetleri ve mektupla, telefon
la, telgrafla ve teleksle haberleşme hizmetleri ile bü
yük milletimizin günlük yaşantısında hizmet veren 
tüm ulaştırma personeli güleryüzlü idarenin örnek
lerini bilhassa göstermelidir. 

En önemlisi ise, bütün bu müesseseleri, zararla
rının, milletçe ödendiği müesseseler halinden kurta
racak tedbirler alınmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Bakanlık bütçesinin 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
Adalet Partisi Grupu adına saygılarla selâmlıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Haşim Benli, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET HAŞİM BEN-
Lî (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi say-
giyle selâmlarım. 

Ulaştırma Bakanlığımız uzun süreden beri toplu
mumuzun haklı eleştirilerine hedef olmaktadır. 

Altyapı ve üstünde çalışan araç arasında belirli 
bir uyumun bulunmadığı bir sistem aranırsa, Ulaş
tırma Bakanlığımızda görülür. 

Tekniğin son geliştirdiği araç ve gereçleri sene
lerin eskittiği altyapılar üzerinde yürütmeye ve 
uçurmaya kalkarsak, çok sık bazı kazalarla bu sektö
rün her dalında karşılaşmamız olağan hale gelir. 

Son yıllarda hava, kara, demiryollarında karşı
laştığımız kazalar, bu gerçeğin ortaya koyduğu delil
lerdir. 

Haberleşme imkânlarımız ise, pek iç açıcı bir man
zara arz etmemektedir. Bütün bu olayların içinden 
çıkabilmenin yolu, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ya
tırımları süratle çoğaltmaya ve artırmaya bağlıdır. 
Bugüne kadar sağlanan olanaklar, durumu muha
faza edebilmekte, hatta bu bile güç olmaktadır. 

Kalkınmakta olan bir memleketin ilk çözümle
mek zorunda olduğu, ulaşım sorunudur. Gemilerimiz 
ve başka bandıralı gemiler yük almak ve boşaltmak 
için aylarca limanlarımızda beklemektedir. Büyük 
döviz ve gelir kaybına sebep olan bu olayların önlen
mesi de yine yatırım ve maddî imkânlara bağlıdır. 

Ulaştırma sektöründeki bozukluklar dağıtımı et
kilemekte, bu da memleketimizde gereksiz fiyat ar
tışlarına sebep olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda gelişme düzeyi
nin doruğuna ulaşmış ülkelerde, ulaştırma sektörün
de hizmet seviyesini yükseltecek teknolojik çabalara 
paralel olarak hızın artırılması sorunu da öne alın
mış hadiselerdendir. 

Enerji tasarrufu açısından ev ekonomik ulaşım sis
temi olması, ucuz ve kolay ulaşım sağlaması, demir
yollarının, diğer ulaşım sistemlerine göre üstün nite
likleri sayılmak gerektiği halde, yurdumuzda demir
yollarına artan talebin zamanında eksiksiz ve aksa
madan karşılanabilmesi, rasyonel işletmeciliğe bağlı
dır. Uzun yıllar istek yetersizliğinden yakınan Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, özellikle son yıl
larda hizmet arzındaki yetersizlik ve yatırımların ol
gunlaşma peryodlarının uzaması ile büyük bir dar bo
ğaza girmiştir. Bu dengesizlik, gelir ve transit ula
şımda döviz kaybına yol açmış, teşekkül ve millî eko
nomi açısından önemli fırsat kayıplarına neden ol
muştur. 
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Taşıma sistemleri arasındaki hizmet dağılımını 
ekonomik kurallara en uygun biçimde düzenlemesi 
beklenen Genel Ulaştırma Kanunu ile ilgili hazırlık 
lar henüz tamamlanmamış, yüzyılı aşkın bir zamandan 
beri yürürlükte olan nizamnamelerle bu sistem yürü
tülmeye çalışılmıştır. 

Cer gücünün yetersizliği, bakım ve onarımın ge 
reği gibi yürütülememesi, aktif hizmetlerden kilit 
personelin çeşitli nedenlerle ayrılması ve yerlerinin 
doldurulmaması yüzünden taşıma hizmetleri giderek 
bozulmuştur. Transit eşya yüklü vagonların, Boğaz-
içinden ve Tatvan - Van arasından geçirilmesindeki 
güçlükler de, Avrupa, Ortadoğu ve tran nakliyelerini 
geniş çapta etkilemiş ve bu da döviz kaybımıza sebep 
olmaktadır. 

Yolcu taşma hizmeti kalitesi gereği gibi düzeltil
mediği için, taşıma ücretlerinin düşüklüğüne rağmen 
rağbet görmemekte, bayram ve sömestre tatili, kış 
ayları ve otobüslerin Hac seferleri dışında anahat 
yocu taşımasında büyük bir vagon sıkıntısı çekilme-
mektedir. 

Trenlerin kalkış ve varış saatleri yeniden güzden 
geçirilmelidir. Zira, demiryollarında yolcu ve yük tren-
lerindeki gecikmeler ayrı bir ıstırap konusu olmak
tadır. 1973 yılında tüm işletmelerdeki yolcu trenle-
rindeki vaki gecikmeler toplam olarak 2 522 900 da
kika civarındadır. Aynı dönem içinde yük trenlerin-
deki gecikmeler ise, 12 milyon dakikaya yaklaşmak
tadır. Bunun yanında ekspres trenlerimizdeki duru
mu kısaca size arz etmek isterim. 

Güney ve Vangölü Ekspresimiz 365 seferden 346' 
sim tehirli yapıyor. Doğu Ekspresi 354 seferden 344' 
ünü tehirli yapıyor. Her iki sistemde de tehir ortala
ması % 95'tir. Fırat Motorlu trenimiz 101 sefer yapı
yor, 101'i de tehirli; tehir nisbeti % 100'dür ve bu tren
lerde ortalama bir sefer başına isabet eden tehir nis
peti 226 dakika ile 396 dakika arasında değişmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerçekler karşısın
da tarifeleri daha gerçekçi bir görüşle düzenleme
nin zorunlu olduğuna inanıyorum. Aksi halde, gerek 
istasyonlarda bekleyenleri, gerekse yolcuları ve ge
rekse çalışanları büyük bir ıstıraptan kurtarmamız 
mümkün olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hava Yollarının du
rumuna da temas etmek istiyorum. Türk Hava Yol
larının daha verimli çalışması için özellikle gözönüne 
alınmasında fayda gördüğümüz hususları şöylece özet
lemek mümkündür. 

23 . 2 . 1975 O : 3 

I Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
imzalanmış bulunan ikili hava Ulaştırması Anlaşma-

I sının, Türk Hava Yolları için olumsuz hükümler kap
saması nedeniyle değiştirilmesi gerekmektedir. Sivil 

I havacılık ile ortaklık menfaatlerine ve ülke ekonomi
sine uygun düşmediği bilinen Türkiye ile Amerika 

I Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili Anlaşma-
I nm derhal tadili gerekmektedir. Bu anlaşma ile, Ame

rikan hava şirketlerine dünyanın herhangi bir yerin
den Türkiye'ye yolcu ve yük ve posta taşıma hakkı 
tanınmaktadır. Bu durumda Hava Yolları, sefer yap
tığı dış hatlarda PAN - AMERÎCAN gibi çok geliş
miş bir şirketin rekabeti ile karşılaşmaktadır. Bu an-

I laşmanın değişmesi için 4 Nisan 1972 tarihinde Waş-
hington'da, 25 Eylül 1972 tarihinde Ankara'da top
lantılar yapılmış, 1974 yılında da yazışma ile müzake
reler devam etmiş olmasına rağmen, halen bir sonuç 
alınmamıştır. Bu hatlarda çalışan şirket, Türk Hava 
Yolları lehine bir ödül vermeye de niyetli görünme-

I mektedir. 

Hava kuvvetlerinden pilot sağlanmasındaki güç
lükler gözönünde bulundurularak, sivil pilot yetişti-

I rilmesi konusunun geciktirilmeden önemle ele alın-
nası gerekmektedir. Türk Hava Yollarında, bazı an

larda büyük bir düzensizlik göze çarpmaktadır. 26 
I tasım 1973 tarihinde 345 yolcu taşıyabilecek kapa

siteli geniş gövdeli bir uçak, İstanbul'dan Ham
burg'a tek yolcu ile gider gelir; bu tek yolcu da Al
man Hükümeti tarafından alınması mümkün olmayan 

I bir yolcu olduğundan uçak bu tek yolcu ile tekrar 
istanbul'a döner. Bu tip düzensizliklerin ortadan 

I kaldırılması sistemli bir işletmeciliğin kurulmasına 
I bağlıdır. 

I Her yıl artmakta olan yolcu talebini karşılamak 
için, Türk Hava Yollarının jet filoları ile takviyesi 

I gereği, 1974 yılının Ocak ve Mart ayları ile 1975 yı-
I linin ilk aylarında vukubulan kazalar sonunda 3 uça

ğın elden çıkması ile daha zorunlu hale geldiği için, 
yeniden jet uçakları alınması gerekmektedir. Bilhas
sa, hava meydanlarında düşük ücretle çalıştırılan yer 
ve kule personelinin can ve mal güvenliği açısından 

I tatmin edilmeleri de bu sistemin işleyebilmesi için 
I önemli bir sorundur kanaatindeyim. 
I 1974 yılında Türk Hava Yolları Almanya'daki 
I Türk işçilerinin taşınmasında 100 marklık bir indi-
I rim yapmıştır. Bu indirimi takiben indirimli düze-
I nin devamlı olması çalışmalarına geçilmiştir. Bir 
I taraftan Türk Hava Yolları, diğer taraftan Lufthan-
I sa Alman Hava Yolları arasında her ülkenin Ulaş-
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tırma bakanlıklarının sivil havacılık dairelerinin de 
katılmasiyle bir anlaşma imzalanacaktı. Bu anlaşma
nın imzalanması konusunda gerekli bütün önçalışma-
lar tamamlanmıştı. Bu anlaşmaya göre Almanya'ya 
işçi ve ailelerinin taşınması, iki millî havayolu arasın
da düzenlenecek bir sistemle işleyecekti. Böylece, yıl
lardan beri işçilerimizin geniş ıstırap konusu olan 
ve bazen bilet almalarına rağmen yollarda ve mey
danlarda günlerce beklemeleri, ıstırap ve sıkıntı çek
meleri ortadan kalkacak ve aksak iş yapan bir sürü 
charter şirketi bertaraf edilmiş olacaktır. Bir yan
dan işçilerimizin ucuz taşınmasını, öbür yandan mil
lî taşıyıcımızın yolcu sayısının artmasını sağlayacak
tı. Ucuz ödemeden dolayı işçilerimizin tasarruf ede
cekleri büyük miktar döviz de yurdumuza girme im
kânını bulacaktı. Ne var ki, partimizin görevden ay
rılmasından sonra bu anlaşma bugüne kadar bir tür
lü imzalanmamıştır. Bunun sebebini öğrenmek iste
riz. 

Ayrıca Türk Hava Yolları, Devlet Hava Mey
danları İşletmesi, USAŞ, Charter Avrupa ve Hac se
ferlerinin bir holding etrafında birleştirilmeleri çalış
maları da ilerlemişti. Hükümetin istifasından 8 gün 
sonra bu çalışmaya «Hayır» dendiğini öğrenmiş bulu
nuyoruz. Yine sebebini Sayın Hükümetten öğrenmek 
isteriz. 

PTT hizmetlerine gelince: Yatırımları yavaş yü
rüyen bu kuruluşta, - ki yatırımları yavaş denirken 
depremden sonra başlamış Tavşanlı PTT binasının 
hâlâ bitmemiş olduğunu söylemekle misal verebili
rim - köylerin ekonomik ve kültürel gelişmesine yar
dımcı olmak maksadiyle köy telekomünikasyon te
sislerini kısa zamanda gerçekleştirebilmesi için köy 
kalkınması ve güvenliği ile ilgili bakanlıkların büt
çelerine her yıl ödenek koydurulması, bu ödenekle
rin vaktinde PTT'ye aktarılması ve etüt, plan ve 
projelerin PTT tarafından hazırlanarak süratle uy
gulamaya geçilmesi, işletme ve bakımının mutlak su
rette PTT tarafından yapılması için gerekli teşebbüs
lere geçilmesi zorunludur. 

Köylere posta hizmetlerinin daha süratli ve dü
zenli götürülmesini temin edecek tedbirlerin biran 
önce alınması, köy posta kutularının da bir plan da
hilinde ve kısa sürede gerçekleştirilmesi gereğine ina
nıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Demiryollarımız türlü vesi
lelerle bazen tenkitlere uğrayan müesseselerimizden-
dir; fakat bir gerçeği de huzurunuzda söylemek 
mecburiyetindeyiz; Doğuda açlık oldu mu, demiryol

larımız aklımıza gelir, pancar sökümü mevsiminde, 
hububat taşıma mevsiminde veya kömür taşıma mev
siminde Devlet demiryollarımız ilk akla gelen mües
sesedir. 

Kıbrıs çıkarması esnasında da Devlet Demiryol
ları ve haberleşme sistemlerimizin gösterdiği bu üs
tün başarıyı burada anmadan geçemeyeceğiz. Aksak
lıkların bir noktada bütçe imkânlarının yetersizli
ğinden ileri geldiğine inanıyorum. Eğer bu kuruluşla
rımıza bundan sonraki bütçelerimizde daha çok im
kân verdiğimiz takdirde Türkiye'de kalkınmaya ön
celik yapacak bu sistemlerin daha normal işler hale 
getirilmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, demiryollarında muhte
lif tarifeler uygulanmaktadır. Bu tarifelerin, bilhas
sa ihracata dönük cevher ve maden nakliyesinde, 
yeni bir sisteme bağlanması gerektiğine inanıyorum. 
Boraksın en ucuz olduğu dönemde de bir Bandır
ma - Emirler nakliyesi 4,5 kuruştur, dünya piyasasın
da boraks üç, dört misli fiyata yükseldiğinde de yine 
nakliye bu fiyattadır. 

Manyezit ve diğer stratejik madenler için de ay
nı şeyi söylemek mümkündür kanısındayım. Dola-
yısiyle dış piyasalarda fiyatları artan cevher nakli
yelerinde Devlet Demiryollarının mutlaka bir özel 
tarife ile hakkı olan parayı alması gerektiğine ina
nıyorum. 

Zira, bu yapılmadığı takdirde, - ki misaller ver
mek isterim - bazı kesimlerde 4 kuruşa yapılan nak
liye, vagon temin edilemediği takdirde 1 6 - 1 7 ku
ruşa yaptırılıyor ve kârlılık yine bu sektörde devam 
edebiliyor. Onun için ihracata dönük cevher nakli
yeleri, bilhassa hammaddenin altın yerine kaim oldu
ğu bugünkü dönemde, yeniden gözden geçirilmeli 
ve Devlet Demiryolları hiç değilse bu kesimden hak
kı olan meblâğı alabilmelidir. Doğu Anadolu böl
gesinde yapılan yatırımlar için de, Devlet Demir
yollarının, bu bölgedeki hizmetlerin daha iyi görüle
bilmesi, yatırımların hızlanması için, buralara hiz
met götürme ve buradaki işletmelerin rasyonel ça
lışabilmesi için, yine ulaştırma sektöründe belirli 
ayrı tarife tatbik etmesi gerektiğine inanıyorum. 

Basında ve diğer organlarda önümüzdeki gün
lerde Devlet Demiryollarının yeni ayarlamalar ya
pacağı söylenmektedir. Bunlar yapılırken de, bu 
hususların mutlaka nazarı itibara alınması gerekti
ğine inanıyorum. 

Demiryollarımızın dar boğazları ve bazı nokta
larda başarısız gibi görünmesi, dar zamanlarda mü-
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racaat edilen bir müessese görünümünde olması
dır. Demiryolları kış aylarında akla gelir, demiryol
ları sömestr tatillerinde akla gelir, demiryolları bir 
harp halinde, bir stratejik hadise anında akla ge
lir, bunun ötesinde demiryolları unutulan bir mües
sesedir. Eğer kışın trenlerimiz tehir ediyorsa, o da 
birçok noktalarda eldeki imkânların yeterli olma-
masındandır. 

Grupumuz adına hepinizi saygılarla selâmlar, 
Bakanlığın güzide mensuplarına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Benli. 
Şahsı adına Sayın Ali ihsan Balım, buyurun efen

dim. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Başkan, 

saygı değer milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken şahsım 

adına bazı görüş ve temennilerimi arz için huzuru
nuzdayım. 

Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı ve yurdumuzda ulaş
tırma hizmetlerinde önemli rol oynayan Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında 
söyleyeceklerimi şöylece özetleyebilirim : 

Devlet Demiryollarımız, yıllardan beri memleke
timize büyük astronomik sayılacak kadar büyük ra
kamlarla ifade edilen açıkları vererek, zararına çalı
şan bir işletme hüviyetindedir ve gelişen karayolları 
taşımasiyle rekabet edecek durumu da yoktur. 

Demiryollarımız yıpranmış, eskimiştir, hızlı loko
motiflerin üzerinde yürümesine müsait halde değil
dir. Komşularımızdan çok azında dizelle çalıştırılan 
lokomotifler kaldığı halde, çoğu demiryollarını elek-
trifiye ettiği - elektrifikasyonu gerçekleştirdiği - halde, 
bizde Devlet Demiryollarının tümünün elektrifikasyo
nu, bu gidişle belki de yarım asın alacaktır. 

Yeni uygulanacak % "70 oranındaki zamlı tarife, 
Devlet Demiryollarımızın açığını kapatmayacak, bel
ki de artıracaktır. 

Yük vagonları kıtlığının nedenini takdirden şah
san âcizim. Çünkü, yük vagonlarının yıllardan beri da
hilde mükemmelen imal edildiğini bilenlerdenim. 

Kıtlık çeken Doğuya hayvan yemi ve saman gö
türebilmek, kömür bekleyen illerimize kömür ula
şımı yapabilmek, bazen aylar ve aylarca süren vagon 
beklemeyi gerektirmektedir. 

Malzeme ve makine mubayaası Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğünün en fazla zamanını alan ve 
personelinin büyük kısmını meşgul eden bir konu ola
gelmiştir. Aslında bu kurum, işletmeci bir kurum 
olarak çalışmalıydı; malzeme, makine, imalât ve sa

tmalına işlerinin, meselâ, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına devri suretiyle bu kuruma tam anlamiyle bir 
işletmeci kurum hüviyeti verilse, acaba çalışmaları 
daha verimli ve daha kârlı olmaz mı? 

Türk Hava Yollarımız İşletmesinde son bir yıl için
de yurt içinde ve dışında husule gelen acı facia hüvi
yetini alan kazaların mahiyetleri tam aydınlığa ka
vuşturulamamıştır. Bu kazalarda önemli pilotaj ha
talarının olduğu, özellikle dış basında önemle ve ıs
rarla belirtilmektedir. 

Ayrıca, pilotlarımızın çalışma ve uçuş disiplinine 
tam uymaları, meselâ uykularını ve istirahatlarını 
tam yapmış olup olmadıkları ve görev esnasında al
kollü olup olmadıkları dikkatle kontrol edilebilmek
te midir? Bundan şüpheliyim. 

Yeşilköy Hava Limanımızın hali maalesef yürek
ler acısıdır ve hele Atina Hava Limam ile kıyaslanır
sa, biz Türkleri âdeta küçük düşürücü, utanç verici 
bir hali vardır. Ümit ederiz ki, çok kısa zamanda 
bu hava limanımızın inşaatı bitecek, dünyanın sayılı 
limanlarından biri olarak hizmete girecek ve bizle
ri de haklı gurura gark edecektir. 

Haberleşme faaliyetlerinden PTT Genel Müdür
lüğümüz faaliyetlerine, özellikle telefon işletmesin-
deki aksaklıklara da bir nebze temas etmek isterim. 
Bu kuruluşun en fazla gelir sağlayan işletmesi hiç 
şüphesiz telefon konuşmalarıdır. Normal şartlar
da dahi; meselâ İstanbul ile yıldırım veya acele kay
dı konulmaksızın, bir telefon görüşmesi arzu etsek, 
bazen mesai saatleri süresi içerisinde, bir günde dahi 
bu konuşma kabil olamıyor. Çok para getiren tele
fon işletmemizi süratle ıslâh etmek şıkkı üzerinde 
öncelik ve ısrarla neden durulamıyor? Anlaşılması 
güç bir konudur. Londra'dan, Paris'ten Ankara'yı 
hattâ gecenin geç saatlerinde dahi arasanız saatlerce 
beklersiniz. Fakat Atina'yı ararsanız en geç 5 dakika
da görüşmeniz kabil olur. 

Şehirlerarası konuşmalarda görev yapan telefon 
memureleri ve operatörlerin gereği kadar kibar ve 
anlayışlı olmadıklarını söylemeliyim. Bazen çok ka
ba şekilde muamelelere maruz kalmak olağan işler
dendir. Bunların eğitimi, seçimi ve hizmetlerinin 
değerlendirilmesinde daha dikkatli davranılması ka
naat ve temennisini izhar etmeden geçemeyeceğim. 
PTT Genel Müdürlüğünün, posta, telgraf ve telefon 
hizmetlerini en ücra köylerimize kadar yaymak hu
susunda gösterdiği gayretleri takdirle yadetmeliyim. 
Nüfusu 2 ilâ 5 bin arasında olan köy ve kasabaları
mızda telefon hizmetlerini daha yaygın ve yararlı ha-
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le getirmek için, 10'luk, 20'lik, yerine göre 50'lik sant-
ralların daha süratle temini ve monte edilmesini gör
mek isterdik. Süratle gelişen şehirlerimizin daha ge
niş otomatik telefon santrallarına kavuşturulmasını 
gönlümüz isterdi. Telefon işletmeciliği PTT'nin kâr 
getiren dalı olduğu için bu işletmenin ihtiyaçlarının 
karşılanmasında ve genişletilmesinde yapılacak ya
tırımlara öncelik ve ivedilik tanınmasında isabet ola
cağı kanaatindeyim. 

Devlet Deniz Yollarımızın yük ve yolcu taşıma 
kapasitesi çok sınırlıdır. Turizm, iç ve dış ticaret nar
inimizin kolaylıkla gelişip, genişleyememesinde bu ye
tersizliğin etkisi büyük olmaktadır. Asırlar boyu 
denizlerden, deniz yolculuklarından, deniz taşımasın
dan âdeta kaçınmış olmamızın etkisini bugün acı 
bir sonuç olarak görmekteyiz. Komşumuz küçücük 
Yunanistan ile kıyaslanamayacak kadar zayıf, kudret
siz gemi taşıma gücümüz, filomuz vardır ve deniz ta
şımasında her yıl milyonlarca lira dövizi, navlun kar
şılığı olarak dış memleketlere ödemek zorundayız. 

Bakanlığa bağlı işletmelerde rasyonel, çalışmayı, 
verimli çalışmayı önleyen çok önemli bir unsur da 
fazla, lüzumsuz ve çok ehil olmayan personel yükü, 
personel yığınıdır. İşe göre adanı değil, fakat adama 
göre iş ve partizanca tasarruflar, personel sayışım 
bu işletmelerde artırdıkça artırmış, bu kuruluşları 
etkin çalışamayan, daima zarar eden işletme hali
ne dönüştürmekte çok önemli bir faktör olmuştur. 
Bu hususta gerekli tedbirleri alacak, ayıklamayı ya
pabilecek cesur, bilgili dirayetli idarecilere ve işlet-
mercilere bu işletmeler gerçekten hasrettir. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Bakana ve Bakanlık 
erkanına başarılı çalışmalar diler, hepinize saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balım. ' 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan süreniz 15 dakikadır efendim, hatır

latmak için söylüyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Muhterem milletvekillerinin grupları adına ve şa

hısları adına yaptıkları konuşma şöyle böyle 1,5 saata 
yaklaştı. Bu 1,5 saatlik görüşmenin cevabını takdim 
için bana verilmiş olan süre 15 dakika olduğu için - ki, 
bunun dışında ben bir şeyler söylemek isterdim, Ba
kanlığım adına - bu 15 dakika içerisinde, müsaade 
buyurursanız, girizgâhlardan, geniş açıklamalardan 
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j vazgeçerekten, arkadaşlarımın daha çok üzerinde dur
dukları meselelere temas ederekten 15 dakikayı iyi 
kullanmaya çalışayım. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ulaştır
ma Bakanlığı, vatandaşla her noktasında daimî te
mas halinde bulunan bir Bakanlıktır. Bunun içindir 
ki, elbette en fazla tenkid edilmesi mümkün olan bir 
Bakanlıktır. Bilhassa yurttaşlarımız, her gün daha iyi 
şeyler istemekte, daha modern vasıtalar kullanmayı 
arzu etmekte ve modern imkânlardan daha iyi fayda
lanmak için çaba göstermektedirler. Bu durum karşı
sında, çok defa yapılan hizmetler göze de çarpmaz 
hale gelmektedir. Bununla birlikte, biz bundan üzül
müyoruz, yüksünmüyoruz; bilâkis vatandaşlarımızın 
ve Meclislerimizin bizleri tenkid etmeleri; ancak biz
lere, yeni yeni çalışma gücü vermesi bakımından fay
dalı oluyor; fakat her halükârda bunlar demek de
ğildir ki, yapılan işleri de sayın arkadaşlarımı^; gör
müyorlar veya gözlerinden kaçıyor. Değil. Bazı ör-

I nekleri, müsaade ederseniz arz edeyim. 

Bir örnek vereyim: 1950 - 1960 arası Türkiye'de 
ekonomik faaliyetlerin en hızlı olduğu bir dönemdi. 
1950 ilâ 1960 yılları arasındaki 10 sene içinde yapı-

I lan telefon hattına karşılık, biz 1974'te, 1 yılda aynı 
şeyi yapmışız. 1975 yılında da bunun 1,5 mislini 
yapacağız. Hızın durumuna göstermeye yeterli gibi 
geliyor. 

Arkadaşlarımız ve yurttaşlarımız, bilhassa telefon 
meselesinden şikâyetçiler; sayın sözcüler de temas 
buyurdular; çoğu hallerde de PTT'yi hak etmiş ol
duğu şekilde takdir buyurdular. Bununla birlikte, 
1932'den kalma hatların üzerinde çalıştığımızı, bu 
hatları İslah ederken yeni yeni hatlar açmak mecbu
riyetinde olduğumuzu hatırlatırım. Yakın zamanlara 
kadar hiç düşünülmemiş olan yerlere telefon götür
me zaruretleri var. Meselâ, turistik sahalar, büyük 
endüstri sahaları, bunlar geliştikçe daha önceleri bu-

I ralarda böyle bir ihtiyacın meydana geleceğini hiç 
I düşünmemişiz belkide; fakat bunlar bunlar o kadar 
I büyük ihtiyaçlar haline gelmiş ki, kısa zamanda çöz

memiz icabetmiş. Bunun içindir ki, her sene 50 bin, 
60 bin hat bağlamamıza rağmen yine de vatandaşı
mız şikâyetçidir; doğrudur. Çünkü bekleyen 200 bi
nin karşılığında, her yıl yapılan 60 bin yetersizdir. 
Gaye bu 200 bine ulaşmaktır. Plan hedefleri budur. 
Çalışmalarımız budur ve ümidediyoruz ki, bu teşki
lât kısa zamanda bu işleri halledecektir. 

Yine şehirlerarası mevzuunda şikâyetler oluyor, 
I devamlı oluyor arkadaşlarımdan. Hatta burada söy-
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lenenlerden daha fazlasını geceleri evime yapılan te
lefonlardan biliyorum, oluyor. Rica edeceğim, 1975' 
ten 1977'ye kadar, iki sene daha sayın vatandaşlanm 
ve sayın milletvekillerimiz biraz sabırlı olsunlar. 
1977'de, bir defa büyük şehirlerarası, tamamen oto-
matizasyona geçmiş olacak, hatta bir kısmı 1975'te 
oluyor; onun dışında 34 ilde direkt olarak abonelerin 
birbirlerini arama imkânını verecek. E, niye yapılmı
yor? Tahsisat meselesi mi? Beyefendiler, yalnız tahsi
sat meselesi değil, personel meselesi, eldeki imkânlar 
meselesi, eldeki vasıta meselesi. Yalnız tahsisat mese
lesi değil. Çünkü, Ulaştırma Bakanlığı, bütün sek
törlerinde, geçmiş devrede tahsisat yönünden büyük 
gelişmeler kaydetmiş bir bakanlıktır. Arz edeyim: 

Meselâ 1972 yılı yatırımları 2 191 000 000 iken, 
1975 bütçemizde bu 6 162 000 000 olarak bağlan-
mıtşır. 1974 senesinde de 4 380 000 OOO'du. Yani 
1972'nin iki mislidir ve şu da akla gelebiliyor; aca
ba yatırımlar için para veriliyor da, kullanılabiliyor 
mu? Çünkü, Devlet sektörünün bazı kısımlarında bu 
da dikkati çekmektedir. Bizim bazı sektörlerimiz ya
tırım için ayrılan paraların % 100'nü sarf etmiştir. 
Hatta üstüne çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi mese
lâ PTT dir. PTT geçmiş yıllarda % 102, bu sene 
% 98'di, bu ayın başında % 100'de, demek ki he
sabı kapatacaktır. Verilen bütün parayı kullanma 
imkânına kavuşmuştur, ki bu sene yatırımlar bakı
mından, işe başlama süresi yönünden oldukça güç 
şartlar içerisinde idik. Burada olduğu gibi diğer yer
lerde ve yollarda da faaliyetlerimiz yoğundur; fakat 
bazılarında bu faaliyetler biraz yavaş yürümektedir, 
meselâ; Demiryollarında. 

Demiryollarında, Sayın Tosyalı ile başlayaraktan, 
bütün arkadaşlarımız, hız arzu ediyorlar. Daha ça
buk yolaların yapılmasını istiyorlar. Daha çok vasıta 
konulmasını istiyorlar. Doğrudur. Bizim gayretimiz 
de oradadır ve DD Genel Müdürlüğü, bundan iki yıl 
evvel Dünya Bankası ile bir anlaşma yapmıştır, bu
radan bu anlaşma çerçevesi içinde 11 milyar liralık 
yatırımlara girişmiştir. Bir tarafta lokomotif yap
maktadır, bir tarafta vagon yapmaktadır, bir taraf
tan da eski yolları yenilemektedir. Fakat işin içerisi
ne geldiğimiz zaman şunu gördük ki bu, 11 milyar 
lira bizim arzu ettiğimiz hızı ve genişliği sağlamaya
caktır. Yani 11 milyar başlangıçta çok iyi bir para 
olarak gözükmüştür; fakat sonradan görmüşüzdür 
ki yetersiz olacaktır. O halde bu planı yeniden göz
den geçirmek zarureti vardır. Arz ettiğim gibi geniş-

| leyemiyorum konuşmalarımda, onun için bazı yerler 
I belki de kopuk oluyor; fakat Devlet Demiryolların

da, yılda yaptığımız, 300 kilometre hat değiştirmek-
! 'tir. ' 
1 Bir arkadaşımız demin de işaret buyurdular, 8 500 
I kilometre Türkiye'de hat var. Bunun 2 700'ü en 
I fazla yük alan hattır. Bu 2 700'ü de bu hız içerisin-
I de değiştirmeye kalksak, demek ki, 9 sene yahut 10 
I sene içerisinde biz ancak eski hatları bazı kurpları 
I keserekten biraz daha hız artıraraktan; fakat eski 
I hatlar üzerinde kalafaktan ancak 9 senede değiştir^ 
I miş olacağız, ki bu ne kadar yetersizdir meydanda-
I dır. Onun içindir ki, arkadaşlarımız bunu geliştirme-
I ye gayret ediyorlar ve yeni planlar içerisinde bulunu-
I yorlar. 

I Sayın milletvekilleri, Ulaştrıma Bakanlığı aslında 
I yakın zamanlara kadar, doğrusunu söylemek icap 
I ederse bir bakanlık hüviyeti içerisinde de değildi. 
I Sağdan soldan toplanmış; daha evvel diğer bakan-
I lıklara bağlı olan genel müdürlüklerin bir araya ge-: 
I tirilmesi, halinde imiş. Ondan sonra bunlar getiril-ı 
I miş bir el altında toplanmış ve bu bir el altında top-
I lanma neticesinde, birtakım koordinasyonsuzluklar 

meydana gelmiş ve Bakanlık içerisinde, bazı daireler-
I de'bu işleri iyi yürütecek personeli bulmakta sıkıntı 
I çekilmiş, doğrudur. Ama bugün bu sıkıntılı devreyi 
I atlatmış bulunuyoruz; gerek Bakanlıktaki arkadaşları-
I mızın ve gerekse bizden evvelki bakanların gayretleri 
I sayesinde. Bir defa iyi bir araştırma teşkilâtı kurul-
I muştur. İyi bir koordinasyon dairesi kurulmuştur. 
I Yine Dünya Bankasından faydalanılarak ve bunların 
I yardımı ile, arkadaşlarımızın bilhassa üzerinde dur-
I dukları, bu koordinasyon, emniyet, ucuzluk, hukukî 
I meseleler ve kontrol işleri bir plan içerisine alınarak 
I araştırılmıştır ve araştırılmasına başlanmıştır. Geçen 
] Senato konuşmamda da arz ettim, bu ünite 50 mil-
| yon sorun üzerinde çalışmaktadır. Türkiye'de ulaş-
I tırma sorunları fevkalâde geniş ve çeşitlidir. 

I Kanunlar üzerinde Sayın Sevilgen'in söyledikleri 
I meseleler doğrudur. Biz bunları azaltmaya çalışmışız. 
I Ama üzülerek arz edeyim ki, Meclislerimizden henüz 
I çıkmış değildir. Meselâ; Millet Meclisinin, günde-
I minde bulunan 6 tane kanunumuz var ki, bunun bir 
I tanesi Sayın Nurettin Ok'un işaret ettiği, - zannedi-
I yorum ki o söylediler - Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât 

Kanunu meselesidir. Bunun yanında diğer birtakım 
I kanunlar var ki, Türk Deniz Yolları Kanunu tasarısı, 
| TCDD Kuruluş Kanunu tasarısı, PTT Kuruluş Ka-
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mm tasarısı; bu kuruluşa ait temel kanunlar çıkma
mıştır. 1971'den beri, hatta 1970'den beri bekleyen 
kanunlarımız var. Bunun dışında iki tane kanunu
muz var. Bunlar da Başkanlığa sunulmuş, bunlar da 
1971 yılından beri bekliyor. Ayrıca 7 tane de kanun 
tasarısı hazırlamışız, onlar da bizim elimizde bekli
yor. inşallah kısa bir zamanda, daimî bir hükümet 
kurulur, bunları Yüksek Mecliste birlikte elele vere-
rekten çıkarırlarsa, o zaman buyurdukları ve bizim 
gerçekten sıkıntı çektiğimiz meselelerden mühim bir 
kısmı çözülebilir. 

Sayın arkadaşlarım, teferruata girmeme imkân yok, 
2 dakika kaldı. Fakat bir mühim soru soruldu, arka
daşlardan. Müsaade ederseniz arz edeyim. Çünkü 
matbuata çok aksetmiştir. Yüksek Meclisin huzurun
da açıklamakta fayda var. 

Şimdi bu Almanya'daki işçilerimizin 100 mark 
ucuz olarak getirilmesi meselesine ait olan husus, 
sayın konuşmacı tarafından şöyle takdim buyuruldu. 
Dendi ki; «Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasın
da anlaşmalar hazırlanmıştı. Türkiye sivil havacılığı 
ile Alman sivil havacılığı arasındaki bir imza ile bu 
mesele bitecekti.» 

Biz de işin başına geldiğimiz zaman meseleyi böy
le biliyorduk. Ama gördük ki, maalesef böyle bir 
anlaşma yoktur, olmamıştır ve olamamıştır. Bir ara
ya gelmişlerdir, konuşulmuştur. Bir mevzu çözülür
ken öteki mevzu çözülmemiştir. Toplantı dağılmıştır, 
kalmıştır. Henüz aramızda bir anlaşma imzalamamış 
olmamıza rağmen, biz şunu yaptık, ki arkadaşlarımı
zın ve bizim gayretimizle anlaşmazlıklar 13 madde 
içerisindeyken 2 maddeye düşürülmüştür; diğer kı
sımları halledilmiştir ve bu 2 madde için de Alman
ya'ya tekrar yazılmıştır ve bu 2 madde üzerinde mu
tabakat hâsıl olursa o zaman imzalama imkânları ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk çiftçisinin yahut 
da Türk işçisinin fazla para kazanmasını istemeye
cek hangi vatandaş var ki, bakan olmasın? Elbette 
ki hazır olsaydı günü gününe imzalayacaktık. Ama 
hazır değil. Fakat öyle şartlar ileri sürülüyor ki, de
niyor ki, «Efendim siz Almanların uçaklarının tama
mını indirmeyin Türkiye'ye. Yani Almanya ile hava 
yolları münasebetini keselim, 5-6 ay. Biz bu vesile 
ile orada yerleşelim. Ondan sonra artık mesele kal
maz. Çünkü Alman charterleri o süre arasında iflas 
eder» diyorlar. Peki 2 şirketin aralarındaki anlaşma 
dolayısıyle, Türkiye Hükümeti ile Almanya Hüküme

tinin arasının bozulmasını Saym Millet Meclisi ister 
mi? Biz aralarını bulmaya çalışıyoruz. Alman Sivil 
Havacılık Dairesi ile, Türk Sivil Havacılık Dairesi, 
ki aslında bunlar malumuâliniz, şirket ama serma
yesinin % 98'i hatta, % 99'u bizim paramız, sizin pa
ranız. Türk Maliyesinin parası olduğu için biz, bu 
işi üzerimize almışız gidiyoruz. Yoksa bu, iki şirke
tin karşı karşıya aralarındaki anlaşmadır. Buna rağ
men dediğim sebeplerle işin içerisindeyiz, yürütmeye 
çalışıyoruz. Eğer son anlaşamadığımız iki noktayı 
halletme imkânı bulursak elbette ki, imzalayacağız. 
Ama bulamazsak, biz THY'na demişiz ki; «Siz 340 
ve 380 mark üzerinden taşımanıza devam edin. Buna 
hiçbir itirazımız yok,» THY'nın bize yaptırmak iste
diği de; diğer şirketlere de, illâ bu fiyat üzerinden ta
şıttırmak, yani Almanlar veya diğer şirketler taşıma
dıkları takdirde Türk Hava Meydanlarına indirme
mek. Peki sizi de Alman hava alanlarına indirmezler
se ne olacak? Efendim biz tarifeli seferlerle meseleyi 
halletmeye çalışacağız deniyor. Tarifeli seferler iki 
yerde yar. îşçiyi ta Köln'den kaldıracağız, Frank
furt'a getireceğiz. Tarifeli seferler bugünkü tarifenin 
30 mark daha üstünde. Onlarla taşıyacağız. 6 ay için
de Alman Charter'larını iflas ettireceğiz de, ondan 
sonra 300 mark üzerinden gideceği z. 

BAŞKAN — Sayın Bakan vaktiniz dolmuştur. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Saym Başkanım bitiriyorum; efendim 
tam dakikasındayım. 

Çok önemli bir problem olduğu için arz ediyo
rum. Mesele başından beri çözümlenememiş Char-
ter'cılarla, Lufthanza ile Türk Hava Yolları arasın
da daima münakaşalı noktalar kalmış. O münakaşalı 
noktalar çözülemediği içindir ki, bir imzalama olma
mış, ama arz ettiğim gibi bu, hiç bir zaman THY' 
nın, bizim işçimizin lehine olan ücretlerle işçi taşı
masına engel teşkil etmemektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Emredersiniz. 

BAŞKAN — Sorular var bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Burdur milletvekili Sayın Faik Kırbaşlı, burada 
mı efendim? Yok. 

Sayın İrfan Yankutan?.. Burada. 
Samsun Milletvekili Sayın İrfan Yankutan'ın so

rusunu okutuyorum. 
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«1. Hollanda - Rotterdam şehrinde THY Genel 
Acentalığında, 1974 yılında yapılan ihbar üzerine, 
700 bin florin, 450 bin TL. bir zimmet olayı Bakan
lığınız müfettişlerince tespit edilmiş midir? 

2. 450 bin TL.'lık suiistimal varsa olay savcılıj 

ğa intikal ettirilmiş midir?% 

3. 1970 yılından 1974 yılına kadar geçen dev
rede, Rotterdam Genel Acentalığı hangi etkilerle tef
tiş edilmemiştir? 

4. Rotterdam THY Acentası görevine devam 
ediyor mu? Etmiyorsa sebebi?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Sayın Başkan, 1970-1974 devresi ara
sını benim burada açıklamama imkân yok. Tahki
kat yapılıyor, Sayın trfan Beyefendiye yazılı olarak, 
teferruatı ile bilgi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı olarak bil
gi verilecektir. 

Sayın Sedat Akay burada. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Sedat Akay'ın soru

sunu okutuyorum. 
«Haydarpaşa - Arifiye elektrikli tren hattının İz

mit şehri içinden geçişini tünelle temin çalışmaları 
hangi safhadadır? 

Tünel inşasının ikmaline kadar geçiş ne suretle 
temin edilecektir? Bu hal ne kadar devam edecek
tir?» 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan! 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Efendim, henüz halledilmiş bir sorun 
değil. İki türlü düşünce var, birisi tünel olarak geç
mek; bir tanesi de yine şehrin içerisinden geçmek. 

Meseleyi çözemedik. Belediye şehrin içerisinden 
geçmek arzusunda değil. Tünel gayet pahalıya mal 
olan ve uzun zaman alan bir konu. Teknik seviyede 
arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyorlar. Mesele 
çözülmediği sürece iki taraf arasındaki çalışmaları, 
yani trenleri işleteceğiz; fakat İzmit'te mesele kala
cak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
«Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Ankan'ın soru

sunu okutuyorum. 
«1. Tercihli telefonların dağıtılmasına esas olan 

bir yönetmelik var mıdır? Varsa, bu yönetmeliğin ti
tizlikle uygulandığı kanaatinde misiniz? 

2. Tercihli telefon alan bazı kimselerin PTT ida
resine borçlarım ödemedikleri için telefonlarının ke
sildiği, aynı şahıslara ikinci defa tercihli telefon tah
sis edildiği söylenmektedir. Bu söylentiler doğru mu
dur? Doğru ise bu husustaki düşünceleriniz nedir?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Tercihli telefon konusunda, benden ev
velki Sayın Bakan, benim daha evvelki Bakanlığım 
sırasında yaptığım bir çalışmayı daha geliştirerek, 
daha genişleterek bir İç Yönetmelik haline getirmiş
ler ve bu İç Yönetmeliği de, sayın milletvekilleri de 
dahil olmak üzere, alâkalı olan bütün teşekküllere 
bildirmişler. Ben de, bilhassa müstafi bir hükümetin 
üyesi olarak ve güvenoyu almamış bir Hükümetin 
üyesi olaraktan orada 10-15 gün oturacağımı düşü-
nerekten, Sayın Bakanın evvelki tatbikatını bozmak 
istemedim, devam ettim; maalesef üç ay oldu, uza
dı, o başka; çıkamadık işin içerisinden. Arz etmek 
istediğim şu : Bir İç Yönetmelik var, o yönetmeliğe 
göre bir tatbikatımız var. Aslında bir yönetmelik yap
mak zarureti de yok : Bakanlara verilmiş bir salâ
hiyet bir kanundan istifade edilerek; ikincisi, PTT 
Yönetim Kurulunun almış olduğu karardan istifade 
edilerek. Sayın Bakan ve bizler, «Bunu bir esasa 
bağlayalım da bari dedikodu mevzuu olmaktan çık
sın» demişiz, o şekilde hareket ediyoruz. — 

İkinci sorunun cevabını maalesef arz edemeyece
ğim, tetkik edeyim, yazılı olarak cevap arz edeyim. 
Yani hakikaten telefonu kesildiği halde, tercihli tele
fon verilmiş eğer bir isim varsa, lütfederlerse, bir araş
tırayım; ama genel olarak lütfedip soruyorlar. Araş
tırayım, eğer böyle bir şey varsa, yazılı olarak ce
vaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Cavit Erdemir?.. Burada. 
«Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Erdemir'in so

rusunu okutuyorum. 
«Tavşanlı PTT binası inşaatı yarım kalmış ve üç 

senedir bu durumda beklemektedir : 
1. İnşaatın tamamlanamamasının sebebi nedir? 
2. Mezkûr inşaatın mahzurlu ve tehlikeli olması 

nedeniyle inşaata devam edilmiyorsa, Tavşanlı için 
yeni bir PTT binası ne zaman iaşa edilecektir?» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Sayın Başkanım, yazjlı cevap arz ede« 
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-.ceğim. Çok spesifik bir soru. Bakan olarak benim 
malumatım dışında. 

BAŞKAN — Peki efendim. Yazılı olarak cevap 
verilecektir. 

Sayın Oğuz Atalay?.. Burada. 
«Konya Milletvekili Sayın Oğuz Atalay'ın soru

sunu okutuyorum. 
«1. Iran ve Pakistan'a gönderilmesi gerekip de 

memleketimizde uzun zamandır bekletilen vagonla
rın gecikme sebebi nelerdir? 

2. Devlet Demiryollarının bu konuda hataları 
var mıdır; varsa nelerdir, ne yapılmıştır? 

3. Bu vagonlar Türkiye'de ne kadar beklemiştir 
ve ne gibi çareler düşünülmektedir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir? 
Sayın Kemal Alver?.. Burada. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Kemal Alver'in soru

sunu okutuyorum. 
«Ulaştırma Bakanlığınca aşağıdaki sorumun cevap

landırılmasını arz ederim. 

1. Bugün dünyadaki teknoloji yarışı, elektronik 
gelişme üzerinde ağırlık kazanmıştır. Elektronik sana
yiinde bugünkü aşamayı yapan devletler, bu seviyeye, 
milletlerinin bu yarışa katılmasiyle ulaşmışlardır. Yur
dumuzda ise bu ilim yarışına katılmak 1937 tarihini 
taşıyan Telsiz Kanunu ile milletimize yasak edilmiş
tir. tüm yarışma milletimizin de katılmasını mümkün 
kılacak, çağımız gerçeklerine uygun bir Amatör Tel
siz Kanunu yapılması için Hükümetinizde bir hazırlık 
var mıdır?» 

BAŞKAN — Evet sayın Bakan, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, hazırlığımız var, hatta 
1969 yılında bir kanun tasarısı sevk etmişiz; fakat ge
lişen teknoloji karşısında, bu kanunun yetersiz oldu
ğunu görerekten geri almışız. Şimdi tekrar yeni geliş
meler uygun olaraktan kanunu hazırlıyoruz, takdim 
edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim; Soru ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Hasan Sever?... Burada. 
«Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Sever'in so

rusunu pkutuyorum. 
«Ulaşım ve taşıma bakımından .dövizle, ilgili so

run olarak; Denizcilik Bankası ve Denizyollarının 
öneminin, büyüklüğü karşısında; 

1. Gemi tonajının öncelikle yeter düzeye ulaştı
rılmasını sağlayacak şilep, gemi, tanker yapımı çalış
maları nelerdir? Tersanelerin büyütülmesi hangi aşa
madadır? 

2. Hava Yollarının bütün anlamiyle gelişmesi, 
güçlendirilmesi konusunda yüzyılın gerektirdiği çalış
malar nelerdir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Saynı Başkanım, tersaneler meselesini, 
sayın milletvekili sormakla, bana Pendik Tersanesi, 
Tuzla'daki çalışmalarımız, diğer tersanelerin gelişmele
rin gelişmeleri hakkında izahat verme imkânını veri
yor, ama biliyorum ki, vaktimiz daraldı; çoğunuz da, 
kusura bakmayın, belki burada söylenmez, ama açsı
nız, yemek yemediniz. Biz yemek yedik geldik hiç de
ğilse. Onun için kısa tutmaya çalışıyorum. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Dinleriz Sayın 
Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Eğer arkadaşlar müsaade ederlerse, siz 
de Sayın Başkanım müsaade ederseniz tafsilât arz ede
yim. 

Evvelâ mevzubahsedilen bir yönetmelik var. Bu 
yönetmelik, 31 Aralık tarihinde çıktı ve yürürlüğe gir
di. Bu yönetmelik, gemi inşaatını Türkiye'de zanne
diyorum ki, yani o tabirler var, kamçılayacak filan, 
öyle değil, alıp uçuracak, o kadar hızlı bir gelişmeye 
yardım edebilecek bir yönetmelik olmuştur. Bunun, 
gerek kamu sektöründe, gerek özel sektördeki akisleri 
budur; fakat sayın milletvekillerinden istirham ederim, 
bu yönetmeliğin bir maddesi var; bir milyar liralık bir 
fon tesisini emrediyor ve diyor ki, her sene 250 milyon 
lira bütçeye konacatkır ve bu 250 milyon liradan 
krediler temin edilmek suretiyle, gemiler daha hılzı bir 
şekilde yapılabilecektir. 

Yönetmelik çıktığı tarihte bütçe Meclislere sunul
muş olduğu için, bu tahsisat konulamamıştır. Konula-
madığı için de, yönetmeliğin fevkalâde itici gücüne 
rağmen, kredi tarafı halihazırda boştur. Bu hususta 
bir teşebbüsümüz olacak, yardımlarını istirham ederim. 
Eğre, bu yönetmeliği istediğimiz şekilde çalıştırabile-
ceksek, gerek malzeme temini bakımından, gerek motor 
temini bakımından, gerekse kredi temini bakımından 
arz ettiğim gibi büyük bir hızlanma olacak. Şimdi 
Pendik tersanesi; Sayın Başkanım benim birinci Ba
kanlığım sırasında, öğrendiğim 15 sene, arkadaşların 
söylediği 25 senelik bir problemdir ve her gün bu işin 
Japonya ile bitirileceği söyleniyordu. Bendeniz; p za
man 15 gün bir mühlet verdim Japonya'ya; ya evet, 
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ya hayır dedim, yeter dedim. Hayır cevabım almadık, 
bizi 15 sene uğraştıracak başka cevaplar aldık, bunun 
üzerine vazgeçtik Japonlarla bu işi yapmaktan; biz 
kendi başımıza bu işi yapmaya karar verdik. Teknis
yenimiz de var, paramız da var, Allaha şükür dövi
zimiz de var. Hepsi var. Olmayan, yabancılara göste
rilen kolaylığın, bizim personelimize gösterilmemesi. 
Bütün mesel bu. Onu ıslah ettiğimiz takdirde, bizim 
Pendik Tersanesinde istediğimiz gemiyi yapma imkâ
nına sahibiz, yani bunda hiçbir mesele yok. 

İkinci mesele Tuzla Tersanesi ki, bu özel sektör 
için düşünülmüş ve bu Tuzla Tersanesi için bugüne 
kadar 120 milyon lira yatırım yapmışız, alt tesisler 
için. Ondan sonra tam iş bitecek, arsa ofisine verece
ğiz; «Artık bunları şu özel sektöre dağıt da bir an ev
vel tersanelerini kurun» dediğimiz zaman, karşımıza 
bir şey çıktı: İstanbul Nazım Planı meselesi. Efendim, 
burası yat limanı olacaktır. Canım efendim yat limanı 
olur mu? Bu, plana girmiş, plandan geçmiş, yatırım
ları konmuş senelerce yatırılmış; düzeltilmiş, her şeyi 
tamamlahmış. Şimdi, «E, nazım planda yat limanıydı, 
siz bunu nasıl yaptınız?» diyerekten bize de sual sora
mıyorlar. Çünkü biz belediyeden müsaadesini de al
mışız, plana girmiş. Plan kanun. Parası konmuş, yük
sek heyetlerinizden çıkmış. Şimdi nazım plan ayağa 
kalkmış, bütün bu masrafları yaptıktan sonra benim 
karşıma çıkmış; üç aydır bu meseleyi çözemiyorum. 
Bu meseleyi çözemezsen eğer, tabiatıyle öteki de işle
miyor. Yani Tuzla meselesi... 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Bu 
fakir milletin yata ihtiyacı yok, gemiye ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Efendim, zannediyorum ki bu Mecliste 
bugün asgarî 15-20 bin kişiye iş hayatı açacak tesis
ler dururken, 6 tane yat çekilecek diye orası yat lima
nı olsun diyecek kimse yoktur. Böyle bir kimsenin 
olacağına kani değilim. O- yönüyle meseleyi ortaya ko
yuyorum. Ümit ediyoruz ki, meseleyi bu hafta halle
deceğiz. Halledersek bu da büyük bir gelişme sağla
yacak. 

Öteki tersanelerimizde bilhassa verimi artırmak için 
gayretlerimiz var ve arz ettiğim sebeplerle verim ar-
tırılamamıştır. 

Demiryollarında da aynı durum var, diğer tesisle
rimizde de aynı durum var. Sayın Meclisin bunu bil
mesinde fayda var. Öyle zaman olmuştur ki bir mal
zemenin getirilmesi 840 gün almıştır. 840 günde ge
tirilecek malzemeyle «Hızlı inşaat yapm, hızlı yol ya

pın, hızlı gemi yapın» demenin bağdaşamayacağı mey
danda. Bunları, bu bürokrasiyi bertaraf etmenin çare
lerine bakıyoruz ve bu gayretin içindeyiz. İşte bu yö
netmelik, birçok arkadaşlarımız bilmezler, bir gemi 
yapmak için 17 yere gidiyordu eskiden. Bir gemi ya
pacak adam 17 yere gidiyordu ve bir evrakı ancak 
9 ayda çıkarabiliyordu. Şimdi hiç değilse üç yerden 
meseleyi bağladık, bitirdik; bir yere getiremedik ama. 

Bunlar meseleleri teşkil ediyor. 

Havayollarının yüz yıllık meselesini bilmem. Yal
nız şunu bilirim; bugün elimizdeki uçaklar bu çağın 
en iyi uçakları... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Hayır, «Yüz yı
lın sorunu» demek istedim sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Bu da yüz yılın sorunu olarak... Affe
dersiniz, bunu anlayamadım. Bu yüzyılın sorunu sü
rattir. Bu yüzyılın sorunu her şeyde sürat... Biz 1950' 
l'erde Amerika'ya gittiğimiz zaman acımıştık adamlara 
«Bu ne hız? Bu adamlar ne geziyor, ne görüyor, ne 
oturuyor, ne de kalkıyor» diye; fakat 1975 dünyası her 
yerde havayı getirdi. Bugün biz de gezdiğimiz yolları 
göremiyoruz, etraftaki bahçeleri ormanları seyredemi
yoruz. Yani sürat, ve öyle bir sürat ki, belki de sesi 
aşan süratlerle hizmet görme meselesi. 

Şimdi biz bu yönüyle büyük bir atılım içine girmi
şiz bu çağın içerisinde. Yani taşımacılıkta ve dediğim 
gibi de dünyanın en iyi uçaklarını almışız. Bu DC-10' 
larda bir talihsizlik var diyeceğim. Gerçi bir iki yer
de daha arıza yapmıştır DC—10'lar; fakat bizde de 
biraz daha fazla talihsiz gözüküyor ve sayın arkadaş
larıma şunu söyleyeyim ki, benim artık uykularımı 
kaçırmaya başladı. Her sabah, «İnşallah bir şey yok
tur» diye kalkıyorum yerimden. Bu vaziyet dahilinde 
de bazı tedbirler aldım, bilhassa son kaza dolayısiyle. 
Son, ki alsında kaza değildi beyefendiler. Onu da arz 
edeyim. Bazı meseleler de lüzumundan fazla büyütü
lüyor. Bu hem uçakcakların aleyhine oluyor, hem uçu
şu 'yapacakların, yani şirketlerin aleyhine oluyor. Me
selâ; geçen gün Dusseldrof'da olan için bir heyet gön
derdim; yanlarında bir de yabancı uzmammız vardı. 
Gelen notunda diyor ki, «Buna kaza denilemez hava
cılık dilinde....» O kadar ufak bir iştir. Ama birden
bire, işte «DC—10 düştü, düşüyordu; büyük bir kaza 
atlattı, 168 kişi kurtuldu» deyince öteki binmeyenler 
de binmeme yoluna gidiyorlar ki, iyi bir gelişme de
ğil. O bakımdan üzüntümü belirtmek isterim. 

Pilotlarımız güvendiğimiz pilotlar. Meydanlara faz
la yükleniliyor beyefendiler. Meydanlarımızda kaza 

I 
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olmuyor ki... Oldu mu meydanlarımızda? Geldi de, 
çarptı da, meydan kütü olduğu için takıldı da battı 
mı? Yok. Öyle bir şey yok. Yani meydanlarda istediği
miz her alet yok, ama bizim pilotlarımız da o aletsiz 
uçuşu biliyorlar ve ona göre iniyorlar. Kaldı ki, yaban
cılar da iniyorlar. Meselâ bizim Bursa uçağı kazasının 
olduğu günün ertesi günü, ben malumuâliniz İstanbul'a 
gitmiştim; «Bu yıl kaç uçak indi kalktı buraya?» de
dim «55 yabancı uçak indi kalktı» dediler. Eğer, mey
dan inilemeyecek, kalkılamayacak gibi bir meydan ol
saydı, o, 55 uçak da inip kalkamazdı; onlar da can, 
onlar da büyük şirketler. 

Demek isterim ki, burada bazı meseleler oluyor, bu 
meseleler içerisinde düzeltilmesi lâzım gelen işler var. 
Bu işler el attık. Ne yapacaksınız? Uçuşları, kalkışta 
daha iyi kontrol; her iki yönüyle, gerek teknik kontro
lü, gerek pilot kontrolü yönünden bu işe Hükümet 
olaraktan daha önem vermek mecburiyetinin hâsıl 
olduğu kanaatine vardım ben. Belki diyeceksiniz ki, 
«Amma da geç varırmışsm»; ama değil, yapılıyordu 
bu işler; fakat şimdi istiyorum ki, bir de benim ada
mım, Ulaştırma Bakanının adamı bu şirketin içerisin
de bu işleri yapsın ve o «uçsun» dediği zaman ben bi
leyim ki, fevkalâde bir hal olmazsa, inşallah bir şey 
olmayacaktır; onu temine çalışıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın Bakandan tersanelerle ilgili notu ve rakamları 
yazılı olarak isteyeceğim. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet 
Özkaya'nın sorusunu okutuyorum. 

«1. Gaziantep Havaalanının 1974 yılında tra
fiğe açılması programda olduğu halde bugüne kadar 
tamamlanamamıştır. 1975 yılında trafiğe açılacak 
mıdır? Havaalanı için ithal edilecek teknik malzeme
ler hazır mı, teşebbüse geçildi mi? Terminal binası 
tamamlanırsa, yaz için trafiğe açılması düşünülüyor 
mu? Düşünüyorsa haftada kaç sefer ulaşım yap
tırılacaktır. 

2. Nizip ve Kilis kazalarının otomatik telefon 
santralları ne zaman yapılacaktır? 

3. Gece mesaisi yapmayan telefon ulaşımı ne 
zaman yapılacaktır?» 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (Devamla) — Efendim, yazılı olarak cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Ömer 
Naili Barım'ın sorusunu okutuyorum. 

«1. Elâzığ Üniversitesi dolayısıyle bir zaruret 
I haline gelmiş olan Elâzığ Havaalanı ne zaman trafiğe 

açılacaktır? 
2. Gaziantep Havaalanı ne zaman trafiğe açıla

caktır?» 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (Devamla) — Sayın Başkan, Elâzığ Havaalanı 
trafiğe açıktır, kapalı değildir; yalnız buraya F-28'ler 
inebiliyor, büyük uçaklar inemiyor; DC-9'lar inemi
yor. O nedenle, bugün Elâzığ'a uçuş vaziyeti yok. 
Yoksa meydan kapalı değil; bu bir. 

İkincisi; bu sene bütçe encümeninde lütfettiler, 
hava meydanları için 13 milyon liralık bir ilâve yap
tılar sayın milletvekilleri ve senatörler. Bunun bir 
kısmı, Elâzığ pistinin asfaltlanması için kullanılacak-

I tır. Büyük uçakların inemeyişinin en mühim sebebi, 
pistin yeteri kadar düzgün olmayışıdır; hafif ondü-
leli olmasının dahi, burada 3 mm. lik bir ondülenin 

I de zararlı tesiri olduğu söyleniyor. Binaenaleyh biz, 
asfalt kaplamak suretiyle diğer büyük uçakların in
melerine imkân vereceğiz. 

İki sual oldu, Gaziantep meselesini halledeyim o 
zaman. 

Sayın Başkan, Gaziantep pisti tamamlanmıştır; 
t fakat Sayın Nurettin Ok'un biraz evvel temas bu

yurdukları gibi, Bayındırlık Bakanlığı yapar, kulla
nan Ulaştırma Bakanlığıdır; koordine çalışmadığın
dan dolayıdır ki, iş bitmiş; fakat ışıklandırılması yok
tur, pist bitmiştir, yolcu binası yoktur. İstanbul'daki 

j de öyle olmuştur. İstanbul'daki koca pist bitmiştir, 
üç sene «ışıklandırılması yok» diye kullanılamamış-

I tır. Pist eskimeye başlamıştır, ışıklandırma yoktur. 
Şimdi, Antep'te eğer ışıklandırma işini, portatif 

ışıklandırma suretiyle temin etme imkânını bulursak 
ve oraya da bir geçici bina yapabilirsek, uçma im
kânlarımız olacak. Onun dışında maalesef olmaya
cak. Ben de çok temenni ediyorum ki, Sayın Ok zan
nediyorum öyle demek istedi; ama açığa vurmadı pek 
fikrini, bu «DLH» dediğimiz Devlet Liman ve Ha
va Meydanları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakan
lığının içine gelmeli, kullananla yapan bir adam ol
malı ki, ne yaptığını bilsin. Bu vaziyet dahilinde bu 
gibi hadiseler devam edip gitmektedir maalesef. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Mehmet Yüceler'in sorusunu okutuyorum 
efendim. Yazılı da cevap verilebilir. 

«1. Devlet dairelerinde görevi gereği en çok yıp-
I ranan personel arasında Devlet Demiryollarında gö-

120 — 
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rev yapan personelin de bulunduğu kanaati içinde
yim. Bakanlık da bu kanaatte ise, Devlet Demiryolla
rında faal hizmet gören personele yıpranma hakkının 
tanınması için Bakanlığın bir çalışması var mıdır? 

2. Devlet Demiryolları personelinden bir kısmı 
Cumartesi tatilinden istifade edememektedir. Bakan
lık bu konuda ne düşünmektedir? 

3. Devlet Demiryolları personeline verilen yan 
ödemelerin eşitlik kurallarına aykırı olarak verildiği 
iddia edilmektedir. Bakanlığın bu konudaki görüşleri 
nedir?» 

BAŞKAN — Yazılı cevap istemektedirler. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ

BEK (Devamla) — Mehmet Bey benim aynı zaman
da talebemdir. Onun için herhalde yazılı olarak ce
vap vermeme müsaade eder kendisi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı olarak ce
vap verilecektir. 

Sayın Abdi Özkök, buyurunuz. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 1. Efendim, son za

manlarda bilhassa Bolu'nun ilçelerinde ve özellikle 
Düzce ilçesinde ve örneğin Gölyaka bucağında PTT 
merkezinin kaldırıldığı bildiriliyor. Çok zamandan 
beri çalışan PTT merkezi kaldırılmıştır. Bunun gibi 
diğer bucaklarda da kaldırıldığı söyleniyor ve köylü, 
halk oralarda yakınıyor. 

Bu merkezler niçin kaldırılmaktadır? Yeniden ku
rulacak mıdır? 

Biliyorsunuz, 1950 yılından önce memleketin he
men hemen çok illerinde köylere jandarma kanalıyle 
telefon götürülmüştür. 1950'den hemen sonra bu te
lefonlar bakımsızlık yüzünden kaldırılmıştır, kay
bolmuştur. Şimdi, hiç olmazsa bazı köylere, bazı 
köy merkezlerine, büyük köylere Ulaştırma Bakan
lığı tarafından köylünün de katkısı olmak suretiyle 
telefon yapmak düşünülür mü? Planlanmış mıdır, ve
yahut da ne kadarı yapılmış ve ne kadar daha yapı
lacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ

BEK (Devamla) — Sayın Başkanım, bu Gölyaka 
meselesi hakkında bana bir şey bugüne kadar akset
medi. Onun için hemen bir cevap arz edemem; ama 
sorarız, arkadaşlardan, öğreniriz. Herhalde hiç işle
medi belki. Yani hiç trafik yok demektir. Yoksa du
rup dururken kapanmaz. 

Şunu arz etmek isterim; sorular mevzubahis oldu, 
PTT'nin dışarda muhtelif yerlerde, köylerde çalışma
sı vesaire... 

| Beyefendiler bu yıl bizim para olarak, yani hava
le olarak köylere götürdüğümüz bütün para 8 mil
yar lira. Bunun 4 milyarı döviz. Yani, döviz karşılı
ğı gelen Türk parası. Bunun da asgarî % 75'i köye 

I gider. PTT öyle bir sistem kurdu ki, ben o bakım
dan, arkadaşlarım takdir buyurdular, teşekkür ede
rim; gerçekten günü gününe kendini toparlıyor, dü-

I zeltiyor. Meselâ; bugün kime para veriliyorsa, o pa
ra verilen iadeli taahhütlüymüş gibi bir kart dolduru
luyor; o kart aranıyor, parayı gönderene bizzat PTT 
tarafından gönderiliyor. Yani, Almanya'daki bir va-

I tandasın anasının, babasının eline para geçti mi, geç
medi mi diye anasından babasından mektup almasına 
lüzum yok. PTT parayı verir vermez kartım doldu
ruyor, kendisi oraya gönderiyor. Fevkalâde bir ra-

I hatlık getirdi. Kaybolan para da olursa, hemen ha
berimiz oluyor o zaman. Kolaylıkla haberimiz olu
yor. Çünkü, kart da gitmeyince, sahibi diyor ki «Bu 
para ne oldu?» 

Şimdi 8 milyar liralık bir nakdi götürüp getiren 
PTT, elbette ki bu işin büyük bir kısmını köylerde 
yapıyor. Yaşlı kadınlar var, genç kızlar var, dul ka
dınlar var; bunlar köylerden kalkıp nahiyelere, şe-

I hirlere gelip de para alacak halde değil. Bütün bun-
I lan köye, eline götürür vaziyete gelmiştir PTT. Onun 

içindir ki, PTT hakkında, gerçekten devamlı olarak 
vatandaşlardan, yurttaşlardan teşekkür alıyorum. 

I Köylerde telefon meselesine gelince: Bu sene 1 500 
telefonu 1 500 köye koymuşuz. Planımız, bunu daha 
da genişletmek. Eskiden bu köylerden bir de katkı 
payı alınıyordu; onu da kaldırmışız. Katkısız olarak 
yapar vaziyete gelmişiz. 

Şöyle bir durum var: Eğer planın kabul ettiği 
merkezî, köy esası üzerinden gidilirse, 5 sene içeri
sinde 7 500 merkezî köyde telefon olacaktır. Şimdiye 
kadar 1 5000, daha evvel verilen 1 000 adetle beraber 
2 500. Demek ki 3 000 köyde telefon mevcut ve ben 
bir ziraatçi olarak bilhassa üzerinde çok fazla duru
yorum. Sayın arkadaşlarımızdan bir tanesi, bilhassa 

I işaret etti, zannediyorum Sayın Sevilgen idi; yol ve 
haberleşme diye. Köylere yol, köylere haberleşme 
gitmezse köy yalnızdır, köy kimsesizdir. Köy, derdi-

I ni anlatamaz kimseye. O yönüyle, o anlayış içerisin-
I de elimden gelse, şehirdeki sıkıntıları biraz geriye 

bırakıp, biran evvel köylerin telefonunu veririm. Ama, 
ne fayda ki, şehirde iş hayatı fazladır, orada bir kul
lanılır, burada beşyüz kullanılır; ekonomik hayat, eko
nomik şartlar zorlamaktadır. Fakat planımız, arz et
tiğim gibi kısa bir zamanda köyleri telefona kavuş-

I turmaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bir soru 
kaldı, son olarak. 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun-
gur'un sorusunu okutuyorum. 

«1. İstanbul ilimizde telefon almak için müra
caat edenlerden, 8 - 10 yıl bekleyenlerin bulunduğu, 
zaman zaman 50 bin liraya telefon satıldığı basını
mızda çıkan haberler arasındadır. Doğru mudur? 

2. Bir telefonun aboneye bağlanmasının ortala
ma maliyeti kaç liradır? Aboneden alınan şimdiki 
bedel yeterli midir? Artırılması düşünülüyor mu? 

3. Serbest piyasada telefon satışları ve devirleri 
nedeniyle, her yıl milyonlarca lira aracıların cebine 
girmektedir. Serbest telefon satışlarının hukuken ön
lenmesi, sayın Bakanlığın uygun bir fiyatla daha çok 
gelir sağlaması mümkün değil midir? 

4. — Şehirde ve gelişmekte olan şehirsel alanlar
da, çocukların bile muhtelif adresler vererek, tele
fon almaya müracaat ettirildikleri, büyüklerin de sa
tarak sermaye yapacakları haberleri yaygındır. Ha
kikî ihtiyaç sahibinin ve Sayın Bakanlığın yararı 
yönünden, telefon için müracaat edenlerden, 1 000 
Türk lirası gibi bir para alınması mümkün müdür? 
Bu konudaki çalışmalar var mıdır; ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

5. — Daha önceki Sayın Bakan, şahsî yetkisi 
dahilindeki tercihli telefon kontenjanını, tam teşek
küllü hastaneden rapor alan hastalara, ekonomiye 
katkısı olan ve uzun süredir sıra bekleyen iş yerleri
ne, gazetecilere, yazarlara, ilim adamlarına, üretim -
tüketim kooperatiflerine ve üst kuruluşlarına, özel
likle gecekondu bölgelerine ve bunun gibi yerlere 
tahsis etmekteydi. Sayın Bakan bu uygulamayı devam 
ettiriyor mu? 

6. — Bir süre önce düşen F - 28 Bursa uçağının 
enkazının bulunamaması ve bu konuda Sayın Baka
nın Yüce Meclislere yeterli bilgi vermemesi üzücü
dür. Sayın Bakanın arama faaliyetlerinin durdurul
ması sebepleri ve kaza hakkında şimdi bilgi vermesi 
mümkün müdür? 

7. — Konya ilimize uçak seferleri ne zaman baş
layacaktır? Konya uçak seferleri yapılması, ekonomik 
ve teknik yönlerden yerinde bir karar mıdır? Yoksa 
başka nedenler var mıdır? 

8. — Haberleşmede büyük sıkıntı çeken özel ve 
tüzel müesseselerin, istenilen cihazları temin etmeleri 
ve haberleşmeyi sağlayabilmeleri için, her hangi bir 
çalışma var mıdır? Bu konuda ne düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Yazılı da cevap verilebilir efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (Devamla) — Müsaade buyurursanız bir iki ta
nesine cevap arz edeyim.. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkanım zaten çoğuna dolaylı olarak 
cevap verdiler, birkaç tane kaldı, lütfediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK Revamla) — Şimdi evvelâ Konya'dan başla
yayım. Çünkü o hiç sorulmadı. 

Efendim Konya'ya bu Cuma günü uçak gidecek
ti, fakat hava muhalefeti dolayısıyle gidemedi. Ya
ni fiilen Konya'ya uçak seferleri başlamıştır, tarifesi 
tespit edilmiştir : her Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günü İstanbul - Konya, Konya - İstanbul. Şimdi, «Bu 
seferlerin başlaması ekonomik midir, yoksa altında 
başka bir şey var mıdır?» sözünün cevabı şudur : 

Bendenizin, 1973 devresinde Konya seferleri yine 
başlamak üzereydi. O zaman Başbakanımız Konyalı 
değildi. Yani eğer bunu sormak istiyorlarsa arkadaş
larımız, öyle bir durum yok. Bir meydana başladı
ğımız zaman, ekonomiklik esasını evvelâ etüt eder 
Türk Havayolları, ondan sonra başlar. Nitekim, bü
tün arzularımıza rağmen, meselâ Afyon'a başlatama-
mışızdır, çünkü ekonomik olmuyor diyorlar. Fakat 
Konya'nın ekonomik olacağı meydanda, yahut da öy
le gözüküyor. Eğer ekonomik olmazsa, birçok mey
danlar gibi yarın onu da kaldırabilirler sayın millet
vekili arkadaşım. 

Efendim, telefon meselesinde Sayın Başkanım, pi
yasadan devir işi, bizi en çok üzen meselelerden biri
sidir. Benden evvelki Sayın Bakan, kanunu sevketmiş, 
çıkacak kanun ki, biz bu işi yapalım. Çünkü eski ka
nun devir hakkı tanımış. Binaenaleyh, alıyor devredi
yor. Doğrudur; sıraya giriyorlar, «Mademki, 10 se
nede bir sıra geliyor» diyorlar, 8 yaşındaki çocuğun 
adı yazılıyor 18 yaşına geldiği zaman da telefon al
ma hakkını kazanıyor ve satılıyor, doğrudur. 50 bi
ne 60 bine satılıyormuş, bunu bilmem. Ama satılıyor. 
Bunu nasıl söyleyeceğim ben? Ancak, kanun buradan 
geçer ve «Devredilemez» der, o zaman mesele hallo
lur. 

Benim üzerinde durduğum bir nokta var, sade
ce devredilemez konusu değil, bir de «haczedilemez» 
konusu var. Benim telefonumu haczediyor geliyor ic
ra dairesi; telefonlar kapalı, öbür tarafta 5 bin vatan
daş telefon bekliyor efendim. İcranın telefonuma ne 
hakkı var el koymaya? O adamın malı değil ki, ya
ni bu husus da var. Biz bunu da ıslah etmeye giriş-
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tik, kanun mevzuudur, kanunu çıkarırsanız bu ko
nuyu halletmiş olursunuz, biz sizinle beraberiz. 

Sayın eski Bakanın verdiklerine ilâve edilmeyen 
bir tane meslek daha var, bütün avukatlara da veri
yoruz. Sayın eski Bakan, o zaman onu da kabul bu
yurmuşlar, ben biraz vermemek istedim, fakat geldi
ler Sayın Barolar Başkanı : «Evvelden veriliyordu, 
siz de verin») dediler ve bir hak haline gelmiş. 

Ama şunu söyleyeyim ki, sayın milletvekilleri, 
tercihli durum artık kalmamıştır, zaten, çünkü 15 bin 
de tercihli sıraya girmiştir. Onun içindir ki, tercih, es
ki durumunu kaybetti. Tercihli telefon, fevkalâde hal
lerde verdiğimiz bir mevzu idi, fakat böyle muhte
lif zümrelere, öğretim üyesi, doktor, dişçi, avukat, 
büyük sanayici, turizm büroları bilmem karayolu, de
nizyolu derken öyle bir hale gelmiş ki, tercihlilik ar
tık kalmamıştır. Onun için üzülmeyin onlar da öte
ki vatandaşlar gibi sıraya girmişlerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sorular 
bitmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZ
BEK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; lütfettiniz dinlediniz. Tatmin edemedim, ama 
zamanımız kısa idi. Alâkanıza çok teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan geri kalan sorularımın cevapla
rını yazılı olarak verirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak verecekler efendim, 
zaten öyle söylemişlerdi. 

Sayın Etem Eken, buyurunuz efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Ulaştırma ve haberleşme ile ilgili bütün bakan
lık ünitelerinin Türkiyemizde üretim ve tüketim mal 
ve araçlarını üreten, işleten ve ticaretini yapan un
surların ve bunlardan başka toplumun tüm sektör
lerinde her türlü hizmet ve faaliyetlerinin maliyet he: 

saplarında önemli yer alan hareket ve haberleşme 
hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışan Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinde kişisel görüşlerimi açıklamaya çalı
şacağım. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın geliştirilme
si, güçlü bir ulaştırma ve haberleşmeye bağlı olduğu 
kadar, güvenlik kuvvetlerinin herhalukârda görevle
rini .yapabilmesi için de ulaştırma ve haberleşme iş
leri hayati bir önem taşımaktadır. 

özellikle Türkiyemizdeki tüm ulaşım sektörü 
Devlet eliyle yönetilmektedir. Kökeni çok eski se-

| nelere varan Ulaştırma Bakanlığı, bugün hızla ar
tan talebe cevap veremez duruma gelmiş bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün sektör ve teşebbüsle
rin gelişmesi yönünden başta gelen unsur, haberleşme 
ve ulaştırmadır. Onun için de kişilerin mutluluğu, 
kendine ve işine güven duygusu haberleşme imkânı
nın sağlanması ile bütünleşir ve önem kazanır. Bu 
itibarladır ki, çağımızın teknolojisi her alanda büyük 
aşamalar kaydederken, ulaştırma ve haberleşme yö-

I nünden de çok sağlam ve güçlü atılımlar yapılmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Memleket ekonomisini bü
yük ölçüde etkileyen haberleşme sistemimizin bozuk
luğu, memleketimizdeki üretim ve tüketim mallarıyle 
birlikte araçlarını işleten, ticaretini yapan ve yine 
bunlardan başka, toplumumuzun tüm sektörlerinde 
ber türlü hizmet ve faaliyetleriyle birlikte faaliyet un
surlarını da etkisi altına alan ve günlük hayatımızda 
iş akışına güç katan ve yurt savunmasında da önemli 
yeri olan Ulaştırma Bakanlığının çok güç koşullar 
altında görevi yürütmeğe çalıştığını bilmekle beraber, 
Ulaştırma Bakanlığının bürokrasinin katılaşmış ve 
vurdum duymazlığı içine girmiş olduğunu görmemek 
de mümkün değildir. 

Türkiye'de kamu kuruluşlarında çalışan idarecile
rin yarısının, mesuliyet duygusundan uzak,-nemalâ-

I zımcı zihniyet içinde gününü gün yapmanın çabasıy-
le meşgul olduklarını bilmeyen yoktur. Ancak, Ulaş
tırma Bakanlığına mensup bürokratların daha da ka-

I tılaşmış zihniyet içerisinde bulunduğunu, onun için 
I de, bu Bakanlığın ünitelerinin çoğunun zarar ettiğini 
I açıklamakla birlikte, mevcut yöneticilerin bu Bakan

lığa günden güne büyük zararlara, tazminatlara ve 
sızlanmalara soktuğunu hatırlatmak zorundayım. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının Türk 
Hava Yollarına ait olan uçaklarının, peşi peşine, ka-

I za yapmaları tesadüflere bağlanmamalıdır. Çünkü, 
kazaların sonunda yüzlerce vatandaşımızın canlarını 
kaybettikleri, çoğunun dünyada kimsesi kalmadığın-

I dan ocaklarının söndüğüne şahit oluyoruz. DC 10-10 
I Van ve Bursa uçaklarının geçirmiş oldukları kazala

rın hemen akabinde tahkikat komisyonlarının kurul-
j duğu Bakan ve Genel Müdürlerle birlikte, inceleme 
I heyetinin kaza mahalline gittikleri ilân edilerek, hal

kın üzüntüsü geçirilmek İstenir ve halk, unuttuktan 
I sonrada, eski harekete ve eski nakarata devam edile

rek, geçmişlerden ders alınmaz. Bakınız, Şubat 1974* 
te düşen Van uçağının tahkikatı bir sene sürmüş olup 

I ve bir seneden sonra da pilotaj hatası olduğu gerek-
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çesiyle kapatılmıştır. Bütün hatalar ölen pilota yük
lenmiştir. Bu doğru da olabilir. Ancak, bir seneden 
sonra sonuçlanan tahkikat manidar gözükmekte, çeşit
li istifhamlara vesile olmaktadır. 

Yine, İzmir'den kalkarak, istanbul Havaalanına, 
kararmadan dolayı inemeyen ve sonunda denizin de
rinliklerine gömülen Bursa uçağının da sorumluları
nın bulunamayacağı kanaatindeyiz. Bu elim kazanın 
da halk üzerindeki heyecanı geçtikten sonra, bir tek
nik arıza veya pilotaj hatası gibi bahaneler buluna
rak, kapatılacaktır düşüncesi ve kanaati halkımızca 
iyi benimsenmiş yaygın halde konuşulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün Devlet harcamalarına, 
kamu kuruluşlarının bir sene içindeki sarfiyatına me
zuniyet veren oylarımızın sonucundaki kararlar üze
rine tatbikatını yapan icra organlarının ciddiyet içinde 
görev yapmalarını da temenni ve tenkit etmek hak
kımızdır. Bu cümleden olarak, Türkiye'de uçuş güven
cesini yitiren Hava Yolları Genel Müdürlüğümüz, bu 
keşmekeşlikten ve keyfi idareden kurtarılmalı; iş di
siplin ve otoritesi yerleştirilmelidir. 

Işıkların kararması sonucu havaalanına inemeye-
rek denize saplanan uçağımız da, içinde bulunan va
tandaşlarımızda, diğer kazalarda olduğu gibi, ihmal
kârlık yüzünden bu feci kazaya uğramışlardır. Eğer, 
havaalanlarımıza fosforlu çizgiler bugüne kadar yap
tırılmış olsa idi, bu müessif, feci kaza başımıza' gel
meyecekti ve biz tedbirini almış olacaktık. Takdirini 
Cenabı Hak tayin edecektir. Demek oluyor ki, bu gi
bi ihmallerle maddî ve manevî milyonlarca liramızın 
israfına sebep olunmaktadır. Can kaybına, tazminat
lar ödenmesine ve servet kaybına sebep olunmakta 
ve hatta havacılık itibarımıza tedbirsizlikler zarar 
vermektedir. 

Temennimiz bundan böyle, Yüce Türk milletini 
Allah korusun dileği olacak ve işimizin Allah'a kala
cağı kanaatine varacağız. Zira, Devlet Hava Meydan
ları, bugünkü durumu ile modern bir hava ulaştırma
sını sağlamak olanağından yoksun hale gelmiştir. Ha
va limanlarında çeşitli devlet kuruluşlarının bir sis
teme ve otoriteye bağlanamayan faaliyetleri, alanlar
daki düzensizliğin başta gelen unsurlarından sayılma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, memleket ekonomisinin bü
yümesini etkileyen, haberleşme sistemimizin bozuklu
ğu malumunuz bulunmaktadır. Üretim mallarıyle, üre

tim araçlarını üreten, işleten, ticaretini yapanlarla 
toplumumuzun her türlü hizmet ve faaliyet yapan sek
törlerinin haberleşme sisteminin bozukluğunun da ma
liyet unsurlarından, iş akışına kadar tesir etmekte ol
duğu görülmektedir. Onun için de haberleşme göre
vini tam emniyet içinde yapamayan devlet ve millet
lerin kalkınmasıyle yurt savunmasına ait olan çaba
sı, bir anda hayatiyetini kaybeder. Bu itibarladır ki; 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, şehirlerarası ve 
şehir içleri telefon haberleşmesinde önemli taleple 
artışlarının olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Eken, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Halen 400 binin üs
tünde olan vatandaşlarımızın telefon almak için sıra
da beklediği bilinmektedir. Sayın Bakan tarafından, 
200 bin telefon ihtiyacının olduğu her ne kadar söylen
miş ise de, 1973 yılı Türkiye Yıllığında 400 binin 
üstünde telefona ihtiyaç olduğu gösterilmektedir. Bir 
taraftan PTT idaresi telefon vermiş olsa dahi, diğer 
taraftan talepler de çoğalacağı için aynı 400 bin ihtiya
cın devam ettiği kanısındayız. Senelerden beri, hızla 
artan telefon talebine cevap verilmeyişi üzüntü yarat
maktadır. Bugün 6 - 7 senedir telefon bekleyen talep-
ciler çoğunluktadır. Geçmiş iktidarlar, halkın talep
lerine kulak vermemişler, bütün ihtiyaçlar üst üste 
tortulaşmış iken, kendi beceriksizliklerini, 7 aylık 
Ecevit Hükümetine yüklemenin edebiyatını yapmanın 
çabası içinde bocaladıklarını görüyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığının Denizyolları ile Demiryol
ları Genel Müdürlükleri, özellikle hızla gelişen sa
nayimizin ihtiyaçlarına süratli ve ucuz olarak cevap 
verecek biçime sokulmalı, devamlı zarar eden bu ku
ruluşlar, fazla sürüm ve hareket sonucu zarar yapma
yacak sistemlerle ayarlanarak, hizmet yapma olanak
larına kavuşturulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Eken, vaktiniz dolmuştur efen
dim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Bütçenin Yüce Türk 
halkına hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle yüce heyeti
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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D) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Bölüm Lira 

101 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

900 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 15 319 080 
BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Haberleşme Faaliyet Pol. Düz. 780 704 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Kara Ulaştırması Pol. Düzenlen
mesi ve Geliştirilmesi 2 485 091 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Deniz Ulaştırması Pol. Düzenlen
mesi ve Geliştirilmesi 86 960 896 
BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Sivil Havacılık Politikasının Dü
zenlenme ve Geliştirilmesi 4 027 001 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma ve Haberleşme Araç ve 
Gereç Hiz. Düz. Koordinasyonu 528 716 
BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Genel Ulaştırma Koordinasyon 
Hizmetleri 11 671 078 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 599 644 100 
BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu Bütçesi 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 11 653 533 
BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 
Öğretim ve Eğitim Hizmetleri 12 843 901 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena

tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1225; C. Senatosu 1/292) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı ; 421) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (270 553 665) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 61 371 518 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

111 Uçuş Emniyetinin Sağlanması 87 100 089 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

112 Hava Alanı Yer Emniyetinin Sağ
lanması 118 617 858 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler • 3 464 200 

BAŞKAN — Kabul edenler. Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (270 553 665) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

(1) 135 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
okutuyorum efendim. 

Gelir Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 168 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.Kabul 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 102 353 665 
BAŞKAN — Kabul edenler.Kabul 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ek cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarıniza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işa

retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

5 nci Maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

6 net maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanuna Maliye ve Ulaştırma ba

kanları yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Ayrıca Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün bütçeleri bu şekilde 
hitam bulmuş oluyor. Camiaya ve milletimize hayırlı 
olmasını niyaz ederim efendim. (Alkışlar) 

Böylece bugünkü program sona ermiştir. 
Programımızdaki gündemi görüşmek üzere, 

24. 2 . 1975 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.25 

»«<« 

126 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1975 Pazar 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/21C; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı: 417) (Dağıtma -tarihi: 15.2.1975) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi: 1/222; C. Senatosu: 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi: 1/224; C. Senatosu: 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kânunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/292) (M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/213; 
C. Senatosu: 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 8. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/216; C. 
Senatosu: 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. Se
natosu S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 9. — istanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/219; C. Senato : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma târihi : 
15.2.1975) 

X 11. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 
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X 12. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15.2.1975) 

X 13. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 14. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu: 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1975) 

X 16. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 1.7. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
1/228; C. Senatosu: 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu: 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma Tarihi : 
15.2.1975) " 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/211; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
130; C. Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/182; C. Se
natosu: 1/272) (M. Meclisi S. Sayısı : 148; C. Sena
tosu S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 19.2.1975) 

X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi: 1/229; C. Senatosu: 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem : 4 I O ^ 
Toplantı:! M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : \Q£ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 

Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 418) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 , 2 .1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2593 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 27 . 1 . 1975 gün ve 1/222 - 52 saydı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1975 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçesi Uişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ (109) 

Kabul 80 
Ret 29 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15.2. 1975 
Esas No. : 1J222.C.S. 1J289 

No.. : 152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 9 . 2 . 1975 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen (Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 
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Dönem : 4 ' 1 0 0 
Toplana 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | O ü 

Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/223; 

C. Senatosu : 1/290) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 419) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14.2.1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2592 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.1.1975 gün ve 1/223 - 53 sayılı yazınıza karşılıkta;: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.2.1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ (96) 

Kabul 60 
Ret 36 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 , 2 . 1975 
Esas No. .••İ/223, C.S. 1/290 

No. : 153 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozath 
Sivas Milletvekili 

»-•-<« 





Dönem : 4 i A ğ 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 0 4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 

Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 420) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.2.1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2596 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi: 24.1.1975 gün ve 1/224 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.2.1975 tarihli 33 ncii Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ (103) 

Kabul 67 
Ret 36 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/224.C.S. 1/291 

No. : 154 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1975 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1975 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 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

»>•-<« 





Donem : 4 I O C 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I ü D 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/292) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 421) 

Cumhuriyet Senatosu 14. 2.1975 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2591 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.1.1975 gün ve 1/225 - 57 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.2.1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ (97) 

Kabul 60 
Ret 37 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B, M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15'. 2 . 1975 
Esas No. : 1/225.C.S. 1/282 

No. : 155 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1975 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edile'n 
(Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu ilişikte sunulmuştur.. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 




