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Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 

Bütçelerinin bölüm ve maddeleri kabul olundu, 
gelecek birleşimde tümünün açık oya sunulacakları 
bildirildi. 

Hatay Üyesi Kemal Kıhçoğlu'na İçtüzüğün 154 
ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince takbih cezası 
verilmesi kabul olundu. 

/. — 7977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : l/52'l; C. Senatosu : 
1/519) (S. Sayısı : 641) (1) 

BAŞKAN — Bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı 
bütçelerini birlikte görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Sayın Bakan hazır. Grupları adına 
söz alan sayın üyeleri arz ediyorum: Sayın Cihat 
Alpan, Sayın Beliğ Beler, Sayın Ekrem Kabay. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bende söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3. 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

8 . 2 . 1977 O : 1 

8 . 2 . 1977 Salı günü saat 09.30'da toplanılmak 
üzere Birleşime ( 8 . 2 . 1977) saat 07.40'da son ve
rildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 
Rahmi Erdem İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

ÜLEN İŞLER 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 
şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen sayın 
üyeleri arz ediyorum: Sayın İsmail İlhan, Sayın 
Hamdi Özer, Sayın Hikmet Aslanoğlu, Sayın Niyazi 
Unsal, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Selâhattin Babüroğlu, Sayın Lûtfi Bil
gen, Sayın Ekrem Kabay, Sayın İskender Cenap 
Ege. 

Grupları adına söz almış olan sayın grup sözcü
lerinden teşrif eden kim var efendim? Sayın Cihat 
Alpan? Sayın Beliğ Beler? Yok. Sayın Ekrem Ka
bay, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ekrem Kabay, Buyurun Sayın Kabay. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Burdur) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakan
lığının sayın ilgilileri; 

Çağdaş toplumlar arasındaki yerimizin bizi sevin
direcek, bizi mutlu kılacak bir düzeyde olmadığını 

» > • < » > — • -

BİRİNCİ OTURUM 
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BAŞKAN — Başkanvekili Ergini Ertem 
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biliyoruz, Ulus olarak çözüm bekleyen pek çok so
runlarımız var. Saranlarımızın çokluğu, bozuk eko
nomik düzenden kaynaklanmaktadır. 

Bozulan iç barışm nedeni, dış politikadaki başarı
sızlıkların nedeni, eğitim çıkmazının nedeni, bozuk 
ekonomik düzendedir. Gençlik sorunlarındaki sıkın
tılar, spor sorunlarındaki sıkıntlann kaynağı da ay
nıdır. Ülke sonınüanmn çözümünde sorunlarm bi
rini diğerinden soyutlayarak çözüm aramak inanıyo
ruz ki, çıkmaz bir yoldur, ö nedenle Gençlik ve 
Spor Bakanlığını ilgilendiren sorunlara, bu açıdan 
bakmanın, bu açıdan değerlendirmenin zorunlu oldu
ğuna inanjyoruz. 

Bu bozuk ekonomik düzende, hangi kişi gelirse 
gelsin, hangi tedbirleri alırsa alsın, tüm iyi niyetlerini 
dilediği kadar ortaya koysun, bozuk ekonomik dü
zen devam ediyorsa, başarılı olma imkânı yoktur. 
42 milyonluk toplumda, 3 milyon işsizimiz sokaklarda 
gezerken, yeraltı yerüstü servetlerimizi, Ulusumuzun 
yararlanacağı biçimde değerlendirilemezken, Doğu 
ve Güneydoğu - Anadolu bölgelerimizde toprak 
ağalığı egemenliğini sürdürürken, elbette ki spor so
ranları, gençlik sorunları çözümlenemez. O nedenle 
de bugünkü üzüntü veren tabloyu birlikte seyrederiz, 
seyretmeye devam ederiz. 

Bu düşüncemiz bizim ileri de gençlik ve spor 
sorunlarım nasıl çözeceğimizin kaynağı olacaktır.. Bu 
inancımızı saklı tutarak, içinde bulunduğumuz bozuk 
şartlarda çıkmazların neler olduğunu ortaya koyaca
ğız, eleştirilerimizi bugünkü koşullara göre değerlen
direceğiz. 

Sayın senatörler; 
Bütçesini görüştüğümüz Bakanlık, gençlik sorun-

larmı, spor sorunlarını çözmede, kendini başarılı say
maktadır. Tabiî bu kanaati kendileri yaraattıkîarına 
göre, bu kanaatlerinden caydırmaya bizim hakkımız 
yoktur. Ama, ulus olarak gördüğümüz odur ki, bu 
kanaata katılma olanağı yoktur. Bakanlığın bünyesi 
huzursuzdur, istifaların, dedikoduların her gün haber 
olduğu bir Bakanlık bünyesinde huzur var denemez. 
Bakanlık bünyesindeki bürokrat teknokrat uyuşmaz
lığı hat safhadadır. Bazı bürokratlar kendi yerlerini 
koruyabilmek için usta yöntemleriyle işlerini başar
makta, becermektedirler. 

Uzun yıllar emek verilmiş yetenekli teknokratla
rın kendilerinden yararlanılmaz hale getirilmiş olma
sını görmezlikten gelmek, sorumlulukla hağdaştırıla-
maz. Sporda gençlik sorunlarında görülen artmış 
sıkıntıların nedenlerinin başında, yetenekli kişilerden 

yararlanmama düşüncesi gelmektedir. Kendi işinde 
başarılı olamayanların, politik düşüncede yakınhkh 
ilişkilerin yönetimde etkin görevlerde bulundurulma
sı, Bakanlığın önemli bir çıkmazıdır. Bakanlık gö
revlileri kin, öfke, intikam, duyguları içinde kalırsa, 
çıkmaz daha da ağırlaşır. 

«Adama iş değil, işe usta bulmaya gerek vardır» 
düşüncesi bu uygulama karşısında içtenlikle bağdaş-
tırılamaz. Ülkede Bakanlığın sorunlarını çözüme 
ulaştırmak amacı ile düşünülen, spor akademileri 
projesi, niyet itibariyle doğrudur. Bu okullardan ye
tiştirilecek kadro eliyle, çözüme gitme niyeti doğru
dur. Ne var ki uygulamada iyi niyetin yetmediğini, 
işleyişin bunu gösterdiğini görmek, görebilmek ge
reklidir. 

Sayın senatörler; 

Üç spor akademisi açılmıştır. Bunlar; Ankara, İs
tanbul, Manisa Spor akademileridir. Akademilerin 
yönetimi, eğitimi, öğretim hizmetleri, tesis, malzeme 
ihtiyaçları ciddi problemlerle doludur. Üç yıldır faa
liyette bulunan 19 Mayıs Spor Akademisinin hâlâ 
sağlıksız tesislerde faaliyette bulunması, bu konuda 
umut verici tedbirlerin alınmamış olması, gerçekten sa
mimiyetle bağdaştırılamaz. Millî Eğitim Bakanlığına 
bağh kurumların bünyesindeki anarşinin, spor aka
demilerinde görülmemesinden tedirgin olunan düşün
celer, eller, iki spor akademisine gayet usta iki ko
mando bularak, genel sekreter olarak atamıştır. Ya
kında Bakanlığı da, ülkeyi de tedirgin eden anarşik 
haberleri, bu okullardan alırsak şaşmayınız. 

Bu okullarda öğretim kadrosu ektiktir. Çeşitli 
dersler boş geçmektedir. Derslerle ilgisi veya yetkisi 
olmayan kişilere görev verilmektedir. Bu şartlar al
tında yetişecek gençlerin ileride nasıl spor adamı ola
cakları gerçekten düşündürücüdür ve Sayın Bakanın 
bu konudaki samimiyetinin ciddî bir ölçüsü olacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler: 
Bazı beden eğitimi öğretmenlerinin, kişisel ve 

yerel gayretleriyle elde ettikleri; koşuda, yüzmede, 
voleyboldaki başarılarından Bakanlığın pay çıkarma 
hakkı yoktur. Uluslararası yaraşmalarda, çeşitli dal
larda yapılan karşılaşmaların sonuçları ve halkımızın 
tepkileri bellidir. Bir yanda üç beş ilimize, özellikle 
Tokat iline ilkokullara varıncaya kadar, malzeme 
yardımı, yatırım projeleri götüreceksiniz, sonra da 
tarafsızlık politikasından söz edeceksiniz. Olur mu 
yani.? 
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Bu politika, bireyci politikanızı sürdürebilmek 
amacı ile görevinizi kötüye kullanmaktan öteye bir 
anlam taşımaz. 

Yatırımlar konusunda da gerçekçi olunmalıdır. 
«Yılda ICO kapalı salon yapacağım» sloganı ile yola 
çıkmanın yanlışlığını zannediyorum ki, sayın Bakan 
en iyi siz biliyorsunuz. 100 salondan kaçımn, niye 
ihale etme imkânının bulunamadığını, zannediyo
rum biraz sonra açıklayacaksınız. Bunlardan birisi 
İstanbul'da yapılacaktır 12 500 kişilik kapalı salonun 
müjdesini sevinçle Bütçe Plan Komisyonunda sayın 
Bakan arkadaşlara anlatmıştı. 

Gazetelerin yazdığına göre, 5 yıldır bu alanda taş 
taş üstüne değil, çöp çöp üstüne konulmadığı için, 
istimlâkla alman bu alan sahipleri tarafından geri alın
mış, Bakanlığın zararının da 50 milyon lira olduğu 
saptanmış. Bu hata bile Sayın Bakam uyarmak için 
önemli bir kanıttır. Ne yapacağız diye sorumlularla 
oturup resim çektirmektense, hizmet alanında başa
rılı olduğunuzu söylemekten vazgeçseniz, inanıyorum-
ki daha doğruya daha iyiye yaklaşmış olursunuz. 

Sayın senatörler; 

Bu yılın Bütçesinden 1974'e göre % 180 oranın
da fazla ödenek almanın, başarıda gerekçe gibi dü
şünmenin yanlış çıkabileceği ihtimal olarak bile ol
sa, hesaplanmış olmalı idi. Bir kere 1974 Bütçesin
deki 769 milyonluk bütçe, kendi bütünlüğü içinde 
kendi oranı ile bugünkü Bütçenin oranından büyük
tür. Bu yılın bütçesinin kendi içinde o orana ulaşa
bilmek için 600 milyon liraya daha ihtiyaç vardır. 
Kaldıki 1974 yılında bir liranın alma gücü, bugün 
160 kuruşa ulaşmıştır. Bu gerçeğe göre kimsenin be
nim bütçem 1974 göre % 180 büyüktür» demesi zan-
nediyorumki hesap bilmezliktir. 1974 göre 1977 için 
başarılarını kıyaslamaya kalkılırsa, bulabilecekleri 
kıyaslamalar vardır. _ 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı, hizmet amacı ile 

Devleti topladığım, zannediyorumki bundan bürok
ratları kastetmektedir. Özel teşebbüsü topladığım 
söylemesi, bunu övünçle söylemesi talihsiz bir ifade
dir. Terazinin bir kefesinde Devlet, diğer kefesinde 
özel teşebbüs. Yadırgamıyoruz da. Özel teşebbüsün 
spora bu derece önem vermesini eski toprak ağaları
nın pehlivan beslemesine benzetiyorum. Devleti top
layıp 20 milyona spor hizmetlerini götürmeyi düşün
menin planlaması düşünülmüş olabilir, doğrudur. 
Yer yüzünde sporla uğraşan bazı ülkelerde bu ora

nın yüzde 30-40'a çıktığı gerçeği karşısında, ülke
miz gerçeğinin binde 3 olmasını görmüş olabilir, bu 
konuda çözümler aramış olabilir ama, sırf reklâmı
nı gerçekleştirmeden öte amacı olmayan özel teşeb
büs sporculuğuna Devlet Ölçüsünde ağırlık verme
nin nedenini anlamak bizim için gerçekten güçtür. 
Bu noktada Bakanlık olarak, özel teşebbüs kurumla
rına spor adı altında hizmet yardımı katkıları konu
sunda gerçekten bilgiye ihtiyacımız vardır. Hele is
tanbul yöresinde, köylülerden 1,5 liraya istimlâk edi
lip 3,5 liraya dağıtıldığı, bugünkü değeri metrekare 
olarak en 1 000 TL. olan arsaların, kimlere niye ve
rildiği ve bu konudaki dedikoduların gerçek mi ya
lan mı olduğunun bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hükümetin en genç, en dinamik, gençlik sorun-

larına en yakın o sorunların içine yeni gelen Bakan 
Sayın Erek'in gençlik sorunlarına yaklaşım, sorun
ların çözümünde gerekli dirayeti göstermesi gerçek
ten beklenirdi. Ne varki çözüm bir yana, çözüm
süzlükte kusuru, çözümsüzlükte pek ciddî sorumlu
luğu vardır. Son iki yıldır ülkeyi tedirgin eden. 
gençlik olayları, toplumu, Cumhuriyeti tehdit eden 
boyutlara ulaşmıştır. Ölü sayısı, yaralı sayısı, soygun 
sayısı, belli olmayan rakamlara ulaşmıştır. Toplum, 
susuz topraklar gibi parça parça olmuştur. Özellikle 
gençliğimiz, sadece Hükümetin başı ve küçük ortağı 
bu konudaki kusuru ve sorumluluğu Cumhuriyet 
Halk Partisine yükleme sevdasındadır. 

Bu konuda Hükümetin başı samimî ise güvenlik 
kuvvetleri emrindedir. Devletin arşivleri ellerindedir. 
Ne biliyorlarsa ortaya koymalıdırlar. Bizden, «Öğ
renci olayları karşısında teşhiste anlaşalım» isteği (al
tını çizerek söylüyorum) ilk kez bu Hükümet içinde, 
bu sözü Sayın Gençlik ve Spor Bakanı söylemiştir. 
Yeniden tekrar ediyorum, bizden öğrenci olayları 
karşısında teşhiste anlaşalım isteği, önce bu konuda 
samimiyetsizliği bırakarak başlamalıdır. 

«Anarşiyi af ile bırakılanlar yaptırıyormuş ve 
yapıyormuş.» Bunu ispat etmekle Hükümet görevli
dir. Af yolu ile çıkan gençlerden kaçı hangi olaya 
karışmış, kaçı hakkında hangi soruşturmalar açılmış 
ya da hüküm giymiştir. Bunları açıklamak, iddia sa
hibine; yani Hükümete düşer. Kaldıki af yolu ile bı
rakılanların içinden bazıları bazı kusurlar işlemiş, ye
niden olaylara karışmışsa, bununla Cumhuriyet Halk 
Partisinin ilgisi nedir? Bunu açıklamadığı sürece, Hü
kümetin suçlamalarını suçluluk duygusundan öte 
biranlam taşımaz, diye düşünüyoruz. 
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Biz, anarşinin, cinayetlerin, soygunların, Hükü
metçe önceden bilindiğini, suçluların Hükümetçe en 
azından himaye edildiğini söylüyoruz. Bunun anla
mı, «Sorumluluk Hükümettedir,» demektir. Bizim 
iddiamız benimsenmeyebilir; ama Devletin Cumhur
başkanını dinlemek bu uyarıdan anlamak gerekir. Ne 
diyor Cumhurbaşkanı «Güvenlik kuvvetleri tarafsız 
kullanılmalıdır.» Polislerin tek örgütü POL-DER, po
lisin taraflı kullanıldığım, tarafsız polisin sürgünden 
sürgüne perişan edildiğini söylüyor. 

«Siyasî partiler ellerini gençlik üzerinden çekme
lidir» diyen, bu Hükümetin İçişleri Bakanıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz siya
sî parti değil misiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Devamla) — Onu zannediyorum kendinize sormalı
sınız. Üniversite rektörlerinin söyledikleri dün kadar 
yakındır. Cepheci Hükümetten ortaklarından Sayın 
Feyzioğlu, «Bir kısım kendini bilmezlerin Devletin 
güvenlik kuvvetlerine yardıma kalkışmasını kınıyor. 
Güvenlik kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı yoktur.» de
me ihtiyacım duyuyor. 

Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangü'in, Bütçe 
Plan Komisyonunda CIA için söyledikleri ortada, 
mahkeme tutanaklarında suçlular belli. Hükümet, 
öldürülen bir gencin annesi tarafından açılan dava 
sonucu, tazminat ödemeye mahkûm edildi. Tüm 
bunlar ortada iken, Hükümet başının çıkıp, «Sağcı 
anarşist yoktur, Cumhuriyet Halk Partisinin hesabı 
görülmeden, anarşi durmaz» demesi, Saym Demirci' 
in inanıyoruzki son çırpınışlarıdır. Görüyorki, hal
kımız emeğine sahip çıkıyor; görüyorki halkımız 
sömürüye karşı çıkıyor, görüyorki halkımız yönetim
de söz sahibi, etki, yetki sahibi olmak istiyor. Hak
larını alabileceği bir yönetime kavuşmak istiyor. 
Cephe Hükümeti işte bundan korkmaktadır. Tüm 
cinayetler, tüm kıyımlar, halkımızın uyanışını dur
durmak içindir, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik 
olaylarının yaratılmasında plan program dışı kaldı
ğını; ancak gençlik sorunlarının üzerine çözüm ara
yarak gitseydi kesinlikle inanırdık. 

ratejisini değiştirmiş, alanlarda sokaklarda, boy gös
terir hale gelmiş bulunmaktadır.» 

Bu ifadeler tamamen, kelimesi kelimesine, harfi 
harfine Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Erek'e aittir: 
Bütçe Karma Komisyonu tutanakları sayfa 99. Bu 
düşüncenin anlamı ya da anlamlı halde tercümesi şu
dur: Ben bu bilgileri arkadaşlarımdan aldım, doğru 
da olabilir, yanlış ta olabilir. Yanlışsa sorumluluk be
nim değil, bana bilgi verenlerindir demektir. Ya da 
ben anarşinin içini dışmı biliyorum; ama söyleyemi
yorum. O nedenle de bana verilen bilgileri söylemeyi 
daha uygun buluyorum, demektir. 

Yurtlarda anarşi fazla değilmiş, niye fazla değil
miş?. Sokağa çıkmış, meydanlara çıkmış, bunu bir 
Hükümet üyesi söylüyor. Gerçekten hazindir, yurt
larda anarşi varmış; ama abartıhyormuş. Anarşinin 
varlığını kabul eden olurlu bir Bakanın itirafla ye
tinmesi onurunu kurtarmaya yetmez. Tanzanya, adı
nı sanını yeni duyduğumuz, yeni bir ülke. Bu ülke
de bazı kişilerin işkence görmesi karşısında İçişleri 
ve Adalet Bakanları sorumluluğu kabul ederek istifa 
etmişler. Onurlarını kurtarmışlar, itiraf ile onur kur-
tarılamıyor, kurtarılamaz. Tanzanya ile karşılaştırma 
yapmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek zorunda
yım. İnanınızki Tanzanya halkını Tanzanya devlet 
adamlarım önemsemediğim için değil, bu üzüntü, 
çağdaş bir inanç çağdaş bir seviyedir Tanzanya tab
losu üzüntüm, kendimiz içindir; 54 yaşındaki Cum
huriyetimizin ve devlet adamlığı seviyesinin ne düze
ye indiğini görmektendir. 

Saym senatörler; 
Yurtlar anarşinin karargâhıdır: Erkek yurtları öy

ledir. Kız yurtları öyledir. Anarşi, ülkenin kanayan 
bir yarası halinde iken, yurtları sokaktan ayrımamn 
başarısız, çaresiz bir savunmadan öte anlamı yok
tur. Yurtlarda tarafsız uygulamayı hangi yönden 
olursa olsun, eylemcileri yurttan atmayı, o yurtları 
kaptamayı vaateden ifadeler, inandırıcılıktan uzak
tır. Evet yurtlardan atılan öğrenciler vardır. Kapa
tılan yurtlar vardır; ama bu atılan öğrenciler, bu ka
patılan yurtlar, sağcı terörüstlerin değil, sağcı terörist
lerin kaldığı yurtlar değil; Cephe Hükümetinin dü
men suyunda gitmeyen öğrenciler ve onların kaldı
ğı yurtlardır. 

Sayın Bakan; söyler misini/, hangi sağcı öğrenci 
eylemciliğinden ötürü hangi yurttan atılmıştır? Han
gi sağcı terörist karargâhı kapatılmıştır. Ama, İz
mir'de Ankara'da İstanbul'da ve diğer illerimizde 
sağcı olmayan binlerce, yüzlerce genç sokaklara atıl-

Saym Bakanın Bütçe Plan Komisyonundaki ko
nuşmalarından anımsatmalar yapacağım. Ne diyor 
Sayın Bakan? «Yurtlarımızın anarşi ile olan irtibatı, 
benim arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre, biraz 
fazlalaştırılmaktadır. Bugün anarşik olaylar yüz
deye vurdurulursa, yurtlarımıza isabet eden kısım
ları çok cüzî kalmaktadır. Anarşi artık tamamen st-
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mış pek çok yurt kapatılmıştır. Şimdi, Devlet eliyle 
o yurtlar sudan gerekçelerle sokak çetelerinin emri
ne kademe kademe tahsis edilmektedir. Bunun ta
rafsızlık neresindedir? Tarafsızlık sözcükleriniz, yö
netmeliklerde demeçlerinizde bile artık bu uygulama 
karşısında anlamını yitiriyor, değer taşımıyor. 

Geçen yıl Cebecide yasa dışı bir eylemciyi, bir 
grup polis yakaladı. Site yurdundan yüze yakın ko
mando, polislere saldırdı, silâhlarım aldılar, tartak
ladılar polisleri. Bu haberi pek çok gazete yazdı. 
Söyler misiniz Şimdi Sayın Bakan, o yurtta ne yap
tınız? Yönetmeliklerde yer alan, demeçlerinizde yer 
alan tarafsızlık prensibi için yurtlarda huzur için ne 
yaptınız? Yurtlardaki yöneticilerin kız yurdu olsun, 
erkek yurdu olsun, görevlendirilen yöneticilerin adı
nı, sanını, koyduğu eylemleri ve her birinin yüzba
şı, binbaşı, albay rütbelerini nereden aldıklarını bili
yoruz. Bunu Sayın Bakanın bilmediklerini sanmıyo
ruz. Yurtlar Krediler Yönetim Kuruluna gençlik ke
siminden gelen temsilcilikler için Bakanın kimleri 
seçtiğini biliyoruz. O nedenle yurtlardaki anarşinin, 
haksızlığın, huzursuzluğun, Bakanın bilgisi dışında ol • 
madığına üzülerek inanıyoruz. 

Henüz şu kadar yurt binası yapıyoruz, açıyoruz 
demek yetmez. Elinizdeki ve elimizdeki ve yöneti-
minizdeki yurtlar, sizin ifadenize göre % 30 bizim 
elde edebildiğimiz bilgilere göre % 50 oranında 
boştur. Bunun nedenini biz mi düşünelim, Sayın Ba
kan? 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 50'ye yakın 
yurt var. Bunlardan 7 tanesi yükseköğrenim yapan 
çocukların barındığı yurtlar. Hiç birisinde anarşi yok, 
hiç birisinde huzursuzluk yok. Bu tablo, size bir şey 
düşündürmelidir. Bu tablo en azından sizi ciddî ted
birler almaya, şayet bu konuda samimiyetinizi gös
termek istiyorsanız, güven duyup, iş başında tuttuğu
nuz ve en yakınınızdaki kişilerden başlayarak bu so
ruların üzerine gitmeyi düşündürmelidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bu isteğimizi tutanaklardan çıkardığımız Sayın 
Bakan'ın şu sözlerine bağlayarak, Sayın Bakan'ın 
o sözlerine dayanarak ifade ettik. 

«Bitaraflığımızı yurtların huzur ve sükûnunda 
elden bırakmadık, buna devam edeceğiz, gayret sarf-
edeceğiz.» Evet Sayın Bakan bu sözlerinize ne ka
dar sahip çıktığınıza önümüzdeki zaman içinde tanık 
olma imkânımız vardır, bekleyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Öğrenci kredileri üzerinde de durmak istiyorum. 

Bugün yüksek öğrenim gençliğine kredi olarak ayda 
500 TL.'sı verilmektedir. Paranın genç adama, yarı
nımızı emanet edeceğimiz gençliğimize 500 lira yeter 
mi, yetmez mi biliriz; ama bunu araştırmak, bunu 
günün koşullarına göre düzenlemek, kendine güve
nen, kendini başardı sayan Sayın Bakan'ın düşün
cesi olmalıdır; diye düşünürüz. 

Bakanlık Bütçesini 1974 Bütçesine göre % 180 
olarak artırmış olma değerlendirmesini yapan bir Ba
kanın ve o dönemde Mecliste, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken gençlere verilen kredi
nin 700 ilâ 750 lira arasında olmasını gerekli gören 
şimdiki Sayın Spor Bakanının, bugünkü 500 liranın 
1974 rakamlarına göre 500 lira değerinde olmadığı
nı bugün gençlere, en az 800 lira vermenin gerekti
ğini elbette hesap ettirmiş olmalıdır; elbette biliyor 
olmalıdır. 

Krediler konusunun niye 1974'e göre yapılmadığı 
sorusunu bu güvence içinde sormak istiyoruz. Sor
mak istiyoruz ki, bu rakamın 500 de tutulması genç
lerin sokakta, yurtta, okulda huzursuzluğunu artır
mış, artırmak amacına yönelik olmasın. 

Sayın Başkan; 
Biraz sonra buraya çıkıp Sayın Bakan diyecek

tir ki, «30 bin öğrenciye 500 liralık kredi mi verelim, 
yoksa 15 bin öğrenciye 1 000'er lira mı verelim? Biz 
30 bin öğrenciyi memnun etmeyi ehemine mühim 
saydık.» Evet Sayın Bakan, bu mantık doğru ise 
gerçekten inancınız bu yolda ise, niye 60 bin öğren
ciye 250'şer lira verip daha çok çocuğumuza hizmet 
götürmüş olmuyorsunuz?.. Bizim kanımız odur ki, 
her yıl günün koşullarına uygun bir hesaplama ile 
gençlerimize kredi verilmelidir. Bunun dışında her 
tutum yanlıştır, kaygı, kuşku verici bir tutumdur. 

5 ilâ 7 bin öğrenciye başarılı, yoksul öğrenciye ve
rilmesi düşünülen 200 lira artışh krediler, gösterilen 
gerekçeye uygun biçimde dağıtılıp, dağıtılmayacağı 
konusunda kuşkumuz vardır. Tıpkı Millî Eğitim Ba
kanlığının, eğitim estitüsü sınavlarını iptal edip, ye
ni sınavlarda görülen ve Danıştayca iptal edilen uy
gulamasını, acaba komandolara belli bir ölçüde yar
dım edilecek midir, diye düşünürüz. Üstelik bu bir 
tarafa, 69 bin öğrenciye kredi verme imkânım bul
duğunuzu söylüyorsunuz, 5 ilâ 7 bin başarılı genci 
bunlardan ayıracaksınız, bunu Anayasanın eşitlik 
prensibi ile nasıl bağdaştırabileceksiniz, nasıl ikisi 
arasındaki tezatı oradan kaldırabileceksiniz?. Gerçek
ten düşündürücüdür. 
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Eğer, yoksul ve başarılı köy çocuklarının sayı
sı 5 bin ilâ 7 bin arasında değil 10 bin ise bu çocuk
ları nasıl tatmin edeceksiniz?.. 

Sayın senatörler; 
Geçen yıl da söyledik, gençlik sorunları, gerçek

ten ülkemizin en önde gelen sorunlarındandır. Ne 
var ki, gençlik ve Spor Bakanlığı, gençliğe ilgisini 
beklendiği ölçüde göstermemiştir. 

Gençler ülkenin kafasıdır, kalbidir. Nasıl kafa
mız ağrıdığında kafamızı kesip atamıyorsak, nasıl 
kalbimizi tutup çıkarıp ondan vazgeçemiyorsak, 
gençlerimize yönelik parçalayıcı, harcayıcı, ülkeyi 
uçuruma götüren politikadan hemen ve kesinlikle 
vazgeçilmelidir. Çağdaş toplumlarda gençliğin ken
di içinde örgütlenme, eğitim, öğretim, sağlık, beslen
me, istihdam, çalışma, rehberlik, danışma, sosyal gü
venlik, yönetime katılma, spor, boş zamanlarını de
ğerlendirme, politik ve ideolojik ihtiyaçlarını bilim
sel yoldan ne yapıldığı saptanmıştır. 

Bakanlığınızın bünyesinde Gençlik Sorunları Ge
nel Müdürlüğü adı altında bir üniteniz vardır. Amacı, 
gençlik sorunları üzerinde araştırmalar yapıp, bilim
sel genellemelerle çözümler getirmektir. Ülkemizde
ki gençlik sorunlarının, gençlerin birbirini vuracak 
düzeyde yoğunluk kazandığı günümüzde, (hepsin
den vazgeçtik) bu konuda yapılmış tek bir bilimsel 
araştırmanız var mıdır?.. Çocuklarımızın birbirlerini 
öldürmesini önleyecek tek bir geçerli çözüm saptaya
bildiniz mi?.. Bu sorularımıza olumlu cevap veremi-
yorsanız kusura bakmayın Sayın Bakan, size sadece 
Spor Bakanı demek zorunda kalıyorum. 

Yüce Heyeti ve Sayın Başkan, zatıâlinizi saygı ile 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. 
Konuşma sırası Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

ler Grupu Sözcüsü Sayın Cihat Alpan'da. 
Buyurunuz Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN — Sayın senatörler; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1977 Malî Yık Bütçe Kanun 
tasarıları üzerinde Kontenjan Grupunun görüş ve 
önerilerini açıklamak maksadıyle söz almış bulunu
yorum. 

Evvelâ bu sözcülük görevinin, niçin bana verildi
ğini arz etmek isterim. Bu münasebetle, ilkin müsa
mahanızı ve kendimden bahsedeceğim için de afifini
zi dilerim. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemiz
deki gençlik ve spor faaliyetlerinin idaresinde, dev
letin ilgisi ve desteği bakımından farklılıkları giderek 
büyüyen, 4 dönem görülür. Bunlardan : 

— 1 ncisi, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı dö
nemi, 

— 2 ncisi, Türk Spor Kurumu dönemi, 
— 3 ncüsü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

dönemi, 
— 4 ncüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemidir. 
Bunlardan birincisi, çocukluk ve öğrencilik çağı

ma rastlar. İkinci dönemi tanınmış bir sporcu ola
rak geçirdim. Üçüncü dönemim 1940 yıllarında bırak
tığım spor faaliyetlerine, 1950 yıllarında yönetici ola
rak hizmet ettim. Bu arada Futbol Federasyonunda 
görev aldım, Genelkurmay Başkanlığı Beden Terbi
yesi Müdürlüğünü yaptım. Millî Savunma Bakanlığı
nı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Merkez 
Danışma Kurulunda, Silâhlı Kuvvetlerimizi, Dünya 
Askerî Spor Teşkilâtında temsil ettim ve MiHî Olim
piyat Komitemizin Daimî Üyeliğine seçildim. Federal 
Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa'daki askeri ve 
sivil bazı beden eğitimi ve spor merkezlerini, Silâhlı 
Kuvvetlerimiz için kuracağımız okulun esaslarını tes
pit edebilmek için ziyaret ettim. Kuruluşuna katkıda 
bulunduğum Gençlik ve Spor Bakanlığının, yürütmek
te olduğu bu dönemde ise, meraklı bir izleyici ve ce
reyan eden işler ve faaliyetler üzerinde yasama yetki
sine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üye
siyim. Milletimin parası ile görüp öğrendiklerimi ve 
tecrübelerimi görevlilere aktarmak için yaptığım bu 
açıklamaları dinledikten sonra dikkâtinizi esirgeme
yeceğinizi umuyorum. 

Sayın senatörler; 
Genel bütçeye dahil Gençlik ve Spor Bakanlığı 

ile katma bütçeli idarelerden biri olan Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünün 1977 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu tasarıları, 

— Hükümetin programına ve bütçe çağırışına, 
— Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1977 

Programına, 
— 3530 sayılı ve (Numarasını şimdi hatırlayama-

dım.) Yükseköğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununun gereklerine, 

— 1976 bütçesi ile programının uygulama sonuç
larına göre hazırlanmıştır. 

İkisinin toplamı (yuvarlak olarak arz ediyorum) 
1 milyar 300 milyon lira olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine önerilmiştir. 
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Bütçe Karma Komisyonu 5,4 milyon ilâve ettiği 
Bakanlık Bütçesini 216 milyon 400 bin liraya, 149 
milyon lira ilâve ettiği Genel Müdürlük Bütçesini 
1 milyar 216 milyon lira olarak bağlamış ve dolayı-
siyle toplam da 1,5 milyar liraya yükselmiştir. Ge
çen yıl bütçelerinin toplamı ise (görevli arkadaşlarım 
hatırlarlar) 886 milyondu. 

Verilen ödeneklere göre; Bakanlık Bütçesi, % 57, 
Genel Müdürlük Bütçesi % 45 civarında artırılmış
tır, geçen yıla nazaran. Bu artışların ortalaması da 
% 50 civarında olup konsolide bütçenin % 46,4 olan 
arlısından da fazladır ve mezkûr kuruluşlarımıza bu
güne kadar verilmiş olan bütçelerin en yükseğidirler. 

Bütçelerin yeterlik ve tütarlık dereceleri üzerinde 
bir tahmin yapamadık. Çünkü, 1976 Bütçelerinin uy
gulama sonuçları ile 1976 Programına dahil yatırım 
projelerinin fizikî ve malî gerçekleştirilme oranları 
üzerinde sıhhatli bilgiler temin edemedik. Bu mak
satla hazırlanmış olan dokümanlarda bunlara ben 
rastlayamadım. Ayrıca 1977 Programının yatırım pro
jelerini belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararna
mesi de henüz yayınlanmadı. Geçen seneninkini hatır
layacaksınız. 6 Mayıs 1976 tarihli Resmî Gazete ile 
yayınlanmıştı. Herhalde bu Bütçemiz de kanunlaştık
tan sonra takip eden aylarda aynı iş yapılacaktır. 
Onun için bu hususların, tabiî hazırlığım yapmış bu
lunan Sayın Bakanımız tarafından açıklanmasını rica 
ediyoruz. Yalnız genel mahiyette bir yorum olarak 
bu bütçelerin çok yönlü olan uygulamaları yurt için
de ve dışında önemli farklarla değişebilecek ücret ve 
fiyatlar ile döviz kurlarına sıkı surette tabi oldukla
rından, harcanmaları azamî derecede tasarrufa riaye
ti gerektirmektedir. Malî yılın ihtiyaçlarına getirilme
lerinin esas tutulması lüzumunu ifade edebiliriz. Aksi 
takdirde başgösterecek sıkıntılar büyük olur. 

Sayın senatörler; 
Î968'de bir çok ülkelerde başgosteren öğrenci ve 

gençlik olaylarının giderek artması ve şiddetlenmesi 
sırasında geniş inceleme ve temaslar yapan ve yabancı 
ülkelerdeki temsilciliklerimizden bilgi ve belgeler ge
tirten o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet 
Sunay tarafından 19 Mayıs 1919 tarihindeki Gençlik 
ve Spor Bayramı münasebetiyle yapılan konuşmada 
«'Böyle bir Bakanlığın kurulmasına» işaret edilmişti. 
Tabiî, ilk bakanımız olarak ve kuruluşunun temelle
rini atmış olan sayın Sezgin iyice hatırlarlar. 

1969 Genel Seçimlerini takiben 3 Kasım 1969 ta
rihinde teşkil edilen Bakanlar Kurulunda, 4951 sayılı 
Kanuna dayanılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına da 
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yer verildi ve Sayın Sezgin bu Bakanlıkta görevlen-
dirildi. 

Bakanlığın kuruluş amaçları olarak da (Ki, bu 
amaçları Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle hazır
lanmış olan dokümanlardan aynen aldım, belki bir iki 
kelime çıkarmişımdır, biraz yer değiştirmişimdir) Türk 
gençliğinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda millî bir
lik, bütünlük ve devamlılık ülküsüne milletçe ekono
mik, sosyal ve kültürel gelişmelere ulaşmak, hürri
yetçi ve demokratik parlamenter rejimimizi, düzeni
mizi ve yaşayışımızı güçlendirmek şuuruna, millî kül
tür değerlerine, kalkınmanın gerektirdiği hüner ve 
araştırıcı, yapıcı, yaratıcı, 'birleştirici ve geliştirici ni
teliklere ve yeteneklere sahip olacak yönde yetişme
lerine destek ve yardımcı olarak Türk toplumunun 
beden ve ruh sağlığını güçlendirmek esasları saptandı. 

Bakanlık teşkilâtını oluşturma çalışmalarına baş
lanarak Başbakanlıktan alınan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığından alman Yük-
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gene! Müdür
lüğü ile İzcilik ve Beden Terbiyesi Müdürlüğü (Millî 
Eğitim Bakanlığının İzcilik ve Beden Terbiyesi Mü
dürlüğü, onu tashih edeyim tekrar.) Bakanlığa bağlan
dı. Bunların kuruluş amaçları kendi kanunlanyle be
lirlenmişti. 

Ezcümle 16 Temmuz 1938 tarihli ve 3530 sayılı 
Kanunla katma bütçeli, tüzelkişiliği haiz bir genel 
müdürlük iolarak kurulan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün amacı, demin arz ettiğim Bakanlık 
kuruluş maksadında da yer aldığı gibi, yurttaşın fi
zik ve moral kabiliyetlerini millî ve inkılâpçı amaçlara 
göre geliştirmeyi sağîayan; oyun, jimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk ve idare etmektir. Burada tekrar 
dikkatinizi çekmek istiyorum; oyun, jimnastik ve 
spor. Binaenaleyh, Bakanlığın teşkilâtını oluştururken, 
geliştirirken bu görevleri bu kuruluş üzerinde bıraktı-
rıcı esası benimsemeli, kuruluşun yeni birimlerini 
bunları tamamlayacak ve meselâ «Boş Zamanları De
ğerlendirme Genel Müdürlüğü»nü kurmaya yönelme
liydik. 

Bu Genel Müdürlüğü yardunlamak için; aynı ka
nun içindeki Millî Savunma Bakanlığının, Millî Eği
tini Bakanlığının, Adalet Bakanlığı Beden Terbiyesi 
Müdürlükleri korunup sürdürülmeliydiler. 

Adalet Bakanlığındaki bu birimin görevi, tabiî he
pimizin malumu tutuk ve cezaevleriinde bulunan va
tandaşlarımızın o büyük mahrumiyet içinde bedenî 
niteliklerini koruyucu faaliyetlere şevketmek içindi. 
Ama; doğrusu ben, bu konuda o bakanlıkça neler ya
pıldığını bugüne kadar görmedim, işitmedim. 
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Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu
na benzer esaslarına değinmeyeceğim. Hatırlayacaksı
nız, bu düzeni bozmadan Bakanlık teşkilâtının temeli
ni tamamlayahftmek için bir de Boş Zamanları Değer
lendirme Genel Müdürlüğüne ihtiyaç vardır. Neden 
var?.. Okul gençliği, ders saatları içinde zaten beden 
eğitimi dersini görüyor; ama onun dışında boş geçen 
zamanlar oluyor. Yaz taüilleri, ara tatilleri oluyor. 
Bunların da değerlendirilmesi lâzım. Okul gençliği 
dışında gençliğimiz var, hem de oranı bu iş bakı
mından pek yüksek. Onların boş zamanlarını değer
lendirme bakımından da işin ağırlığını yüklenecek bir 
birimdir, Boş Zamanları Değerlendirme Genel Mü
dürlüğü; ama onların dediğim gibi, oyun, jimnas
tik ve spor ihtiyaçlarım karşılama temel kanun olan 
3539 sayılı Kanuna göre Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne düşen görevdir ve onunla yürütülmesi, de
vanı ettirilmesi gerektir. 

Geliştirme çalışmaları içinde bu arz ettiğim Boş 
Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü, izcilik 
görevi de kendisine verilmek suretiyle yapıldı; ama 
sonrasında çok ileri gidilerek Bakanlar Kurulunun 
27 Mart 1973 tarihli ve 7/6145 sayılı Kararnamesi ve 
biribMrii takip ederek alınan kadrolarla Bakanlığın bu
günkü bir çok duMikasyonu (ikilemeyi) havi teşki
lâtı vücude getirildi. Mezkûr genel müdürlükler ile 
Bakanlığın teşkilât tabloları (Ki, dağıtılan doküman
larda iki kuruluşumuzun var) yanyana konulursa bu 
açıkça görülür. Dikkati neden çeker? îki yanda da 
mevcut olanlar hemen aynı seviyededir. Yani üst se
viyesinin kuruluş ve kadrosu şu, alt seviyesinin kuru
luş ve kadrosu şu farkı olması lâzım, o fark yok. 

Bu durum teşkilâtta ekonomi ilkesine hemen he
men hiç riayet edilmediğini açıkça gösteriyor. Bakan
lık teşkilâtının idamesi için 1977 Bütçesine konulan 
cari harcamaların tutarı 145 milyon liradır. En ziya
de muhtaç olduğumuz (Ki, bunu bütün görevlenen sa
yın bakanlarımız sık sık ifade etmişlerdir ve haklı
dırlar) altyapı tesislerini yaptırmak için konulan öde
nek ise bu en yüksek bütçe yılında 61 milyon lira
dır ve şüphesiz azdır. 

Bu israfın önlenmesi için ilgili uzman kuruluşlar
la (Bunların resmîmi de var özeli de var) her işyerinin 
her masası başında, yerinde incelemelerle gerçekten iş
birliği yapılarak Bakanlık teşkilâtı 1978 Bütçesinin ha
zırlıklarına başlayıncaya kadar süratle yeniden düzen
lenmelidir. Ben böyle bir düzenlemeye, NATO Avru
pa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında görevli 
iken bizzat şahit oldum onu kısaca anlatayım : 

NATO'ya 1952 yılında girdik. Haziran ayında ilk 
katılan subaylardan biri olarak ben de bu Karargâhın 
plan şubesinde görevlendirildim. Çalıştığımız odada 
başka benden kıdemli bir Türk subayı, ve bir Yu
nanlı yaroay vardı. O sırada Eisenhover başkomutan
lıktan ayrılmış, yerine Kore Cephesinden Orgeneral 
Ridgeway gelmişti. Ridgevvay, karargâhın çok şişkin 
halim' bunun için de Amerikan ve İngiliz personeli 
oranının yüksekliğini görünce derhal emir verdi, Da
imî Grupa teklifte bulundu, oradan bir eMp geldi, 
survey ekip, diye bize takdim edildi. O ekip bizim 
odamıza geldiği zaman biri benim masamın köşe
sine, îkisi, mevcut iki sandalyeye oturdu; her birimi
zi sorgudan geçirdiler. Rütbemizi tespit ettiler, kaç se
nedir orduda hizmet gördüğümüzü, o karargâhta gün
de, haftada, ayda ne kadar sayfa incelediğimizi, ne 
kadar yazı hazırladığımızı, bunların gizlilik, ivedilik 
derecelerinin ne olduğunu sordular. Bu çalışma, ka
rargâhın bütünü üzerinde yapıldı, netice raporu ve
rildi. O raporlar, bizdeki gibi uygulanması sonraya 
bırakılmıyor, derhal uygulandı. 

Bizim odanın neticesi şu : Bu odada oraya tevcih 
edilen görevleri yürütmek için bukünkü gibi 3 suba
yın verilmesi fazladır. Bunların 2'ye indirilmesi gere
kir ve tercîhan bu 2 subayın yarbay rütbesine yük
selmiş bulunması uygundur; buna göre düzeltilmeli
dir. 

Bu 3 subaydan lisan durumu zayıf olanı ve en 
kıdemsizi bendim. Tabiî bu netice bizim Genelkur
mayımıza gelince benim tayinim çıktı, döndüm; Er
zurum'un Dumlusundaki tümendeki görevime katıl
dım. 

Binaenaleyh, benim kastettiğim yerinde inceleme 
verdiğim bu misale göre çok ciddî olarak yapılmalı 
ve derhal uygulanmalıdır. Bakanlığın yeniden düzen
lenmesi, böyle bir çalışma ile sonuçlandırılınca da, ye
ni yasalar hazırlanmalıdır. Ben biliyorum bu konuda 
çok büyük emekler verildi, bir çok tasarılar hazırlan
dı; belki bir kısmı Millet Meclisi Başkanlığına da 
intikal etmiş bulunuyor. Fakat, hepsi bu genel seçim
ler yılı dolayısıyle (Meclis çalışmaları da malum) ka-
dük duruma düşeceklerdir. Bu fırsattan faydalana
rak hepsini esaslı bir gözden geçirmeye tabi tuta
lım ve önümüzdeki yasama yılının kasım veya aralık 
aylarında bunları mutlaka toptan Millet Meclisine in
tikal ettirelim. 

Bu konuda gene pratikten inanarak edindiğim bir 
tecrübe var, Devlet teşküâtında asıl olan hizmet dalire-
leridir. Bu daireler, hizmet kök «almışsa, süreklilik 
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kazanmışsa benimsenir, teşkilâta bağlanır ve nasıl Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ayrı bir kanunu 
varsa Kredi Yurtlar Kurumunun nasıl ayrı bir kanu
nu varsa; faraza İzcilik ve Boş Zamanları Değerlendir
me Genel Müdürlüğü için de onlar gibi ayrı bir ka
nun çıkaracağız. Kuruluşta başka hangi birime yer 
verecekseniz onun için ayrı bir kanun çıkaracağız. Ba
kanlık makamını ve onun bu İhtisas birimleri üzerin
de hizmetini yardımlayacak ve tamamlayacak olan 
«genel birimler kanunu» en sona bırakılmalıdır. Bu
nu neden böyle ifade ediyoruz? 

Arkadaşlar, nasıl Gençlik ve Spor Bakarilığı 4951 
sayılı Kanuna dayanılarak üç satırlık bir Başbakan
lık tezkeresi, Cumhurbaşkanının onayından geçtikten 
sonra yürürlüğe konursa yarın yeni bir hükümet ku
ruluşunda o görevi yüklenecek olan Başbakan Genç
lik ve Spor Bakanlığını listeden silebilir ve öyle bir 
makamın gitmesi, hizmetlere göre düzenlenmiş dairele
rin mevcudiyeti ile memlekette hiçbir boşluk yarat
maz. 

Binaenaleyh, tekrar arz ediyorum, yasa çalışma
larımızı, önemli hizmetleri köklü ve sürekli olarak 
yürütecek daireler esasına göre ayrı ayrı hazırlamalı ve 
ben bu konuda daha önce temas etmek fırsatını bul
duğum Orman Bakanı Sayın Selâhattin İnaTın zama
nında Bakanlığın teşkilât kanunlarını buna göre geliş
tirme yolunu tutmasında tavsiyede bulunmuştum. Ha
kikaten başarı ile bunu tamamladı. 

Teşkilât yeniden düzenlenirken bu konunun temel 
kanunu olan 3530 sayılı Kanunun gereğine uyularak, 
Millî Eğitim Bakanlığından alınan İzcilik ve Beden 
Terbiyesi Müdürlüğü de iade edilerek Bakanlık, (İlk 
kanunun çıktığı zaman sorumlu kılınan Millî Savun
ma Bakanlığı, bugün işi yürüten Genelkurmay Başkan
lığı gîbi) kendi tesislerinin, kendi spor faaliyetlerinin, 
beden eğitimi programlarının tam yürütücüsü ve so
rumlusu olmalıdır. O halde geriye ne kalıyor? Beden 
Teı'blyesi Genel Müdürlüğüne, bunlar dışındaki genç
liğin beden eğitimi, spor faaliyetlerini kulüpler vası-
tasıyle yürütmek, hepsinin milletlerarası münasebetle
rini yürütmek ve arz ettiğim gibi, boş zamanları de
ğerlendirme bakımından da kurmuş olduğumuz Ge
nel Müdürlük. 

Bunun tatbikatında faydalı neticeler de aldınız; 
ama Bakanlığa intikal eden büyük meseleler de ol
duğunu duydum ve buna inançlıyım. Neden inançlı
yım? Ev ev içinde olmadığı gîbi, (hiçbir kuruluş da 
diğer kuruluş içinde huzurlu ve verimli olarak ça
lışamaz. Binaenaleyh, bunu en kısa zamanda düzelt
meliyiz. 

Sevinçle karşıladığımız Gençlik ve Spor Akademi-
krfîyle Eğitim Enstitüleri beden eğitimi bölümlerine 
de değinmek istiyorum. 

Hatırlarsanız, 3530 sayılı Kanunda da bir yüksek 
beden eğitimi enstitüsü kurmak emri vardı; ama şu 
ve bu sebeplerle bu akademilerimiz kuruluncaya ka
dar bu meydana getirilemedi. Sadece uzun süre Gazi 
Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi bölümü ile yeti-
niîdi, ondan sonra diğer eğitim enstitülerinde beden 
eğitimi bölümleri de açıldı. Tabiî her kuruluş, akade
milerimizin başlangıçta düştüğü sıkıntılara, bocalama
lara düşer. Bunu soğukkanlılıkla karşılamak lâzım; 
ama işin sonrasını doğru tayin etmek lâzım. 

Şimdi, 1976 Programının esaslarından okuyorum; 
(Ki, bu Resmî Gazetede 31 Ocak 1976 tarihinde ya
yınlanmıştır, numarası da 15 485'tir.) 

«(Ankara, İstanbul ve Manisa'daki Spor Akademi
lerinin akademik eğitim ve öğretim uygulamalarının 
sonuçları değerlendirilmeden yeni bir spor akademi
si açılmayacaktır.» 

Çok doğrudur. 
«Spor Akademilerinin tesisleri yeterli olan eğitim 

enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinin bina kapa
sitelerinden araç ve gereçlerinden yararlanmalarını 
sağlamak ve ikilemeleri önlemek amacıyle...» 

Bakın burada teşkilâtın bir ilkesine değiniliyor; 
«•İkilemeleri önlemek amacıyle» deniliyor. 

«Ankara'daki 19 Mayıs Spor Akademisinin Gazi 
Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi bölümünde ger
çekleştirilmesi.» 

Şimdi, dikkat buyurun, işi çelişmeye götüren iba
reyi arz ediyorum: 

«Öteki beden eğitimi bölümlerinin ise, İstanbul ve 
Manisa'daki Spor Akademilerinin bünyesinde yer al
maları sağlanacaktır.» 

Tamamen çapraz iş yapıyor ve bunu yaparken gü
nümüzün bir gerçeğini de unutuyoruz. Gazi Eğitim 
Enstitüsünün bugün hepimize üzüntü verici durumu 
içinde beden eğitiminin durumu ne oldu? Adeta sön
dürüldü. Bundan, bugünkü durumundan ne sağ, ne 
sol hiç birisi memnun değil. Biz niye yine filizlen
dirmeme, kuvvetlendirmeye çalıştığımız Ankara'daki 
19 Mayıs Spor Akademisini o hengâmenin içine soka
lım? İşi niye çıkmaza götürelim? Bu yanlış bir şey
dir, düzeltilmelidir. Adı üzerinde, «Akademi»; mem
leketimiz hiyerarşisinde enstitüden üst kademedir ve 
benim şahsî kanaatim, enstitülerdeki beden eğitimi bö
lümleri devam ettirilmeli. Bunların mezunları ortaöğ
retim müesseselerinde görevlendirilmeli, akademilerin 
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mezunları üniversitelerde, spor kulüplerimizde ve Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımızın 
yaptırdığı tesislerin kadrolarının verilmesinde kulla
nılmazdır. 

Geçen gün ayak üstü Sayın Bakan Erek'le de ko
nuştuk ve yine ilgilüer de hatırlayacaktır; o zamanın 
Cumhurbaşkanı Sayın Sunay'ın Birinci Yurt İçi Ge
zisinden sonra (Ki, bu 26 vilâyeti kapsıyordu) her 
yerde gördük, ilgilileri dinledik; bu tesislerden fayda
lanmak istiyorsak, kadrolarını verelim, okul halini al
sın, ders saatlarında salonu olmayan okullar da fay
dalanır; ama ders saatları dışında, boş zamanlarda 
oranın gençliği, karşısında öğretmenini bulsun, yapa
cağı sporun müşterek malzemesini bulsun ve memle
kette gençlik çoğunluğuyle spora bu suretle kanalize 
edilsin ve yetiştirilsin; ama Bakanlığın bu konudaki 
gayretlerini biliyorum, uğradığı güçlükleri biliyorum; 
fakat arz ettiğim esas Bakanlıkça gaye tutulmalıdır 
ve o zaman hakikaten sporu, beden eğitimini milleti
mizin çoğunluğuna intikal ettirebiliriz. Türk'ün yaşa
mının bir devamlı eylemi durumuna getirebiliriz ve 
ondan sonra da özlemim duyduğumuz başarılara yurt 
içinde ve yurt dışında istikrarlı ve sürekli olarak ka
vuşabiliriz, 

Kuruluş hikâyesini fazlaca uzattığım Gençlik ve 
Spor Bakanlığı daha ilk günlerinde yalnız sayın ba
kanları değil, hemen hemen bütün birimlerini çok 
canlı ve hareketli olan spor faaliyetlerinin çekici ve 
sürükleyici etkisine kaptırdı. Kuruluşunun asıl maksa
dı olan gençlik sorunlarına hamleci bir tutumla giril
medi. Gençlik sorunu Bakanlığın yürüttüğü kredi ve
ya yurt tahsisi değildir. Bu hepimizin malumudur. 
Gençleri sokak hareketlerine, anarşiye götüren amil
lerdir. Bunları inceleyip çözümlemek için Bakanlar 
Kurulunca görevlendirilen beş bakandan biri bizim 
Gençlik ve Spor Bakanımızdır; ama bu konuda ka
muoyu önünde kendisinin her şeyin önünde bu göre
vini tuttuğunu belirten faaliyetini, doğrusu ben pek 
hatırlamıyorum. Tabiî teferruat üzerinde yaptıkları 
olda, bunları kamuoyuna duyurdu; ama sorunların 
ciddî mahiyetine, memlekette kaygı getiren amaçları
nın üzerine maalesef yürünmedi; fakat bu göreve, 
(Tabiî yalnsz Sayın Erek'e değil bu tarizim) bu çe
tin göreve, memleket için hayatî önem taşıyan ve ge
lecek için de kaygılar yaratan bu göreve samimî ola
rak cesaretle hiç bir bakanımız döneminde yönelin-
medi. Bakanlığı bu göreve davet ediyor ve Sayın Ba
kanın evvelâ kendisine bağlı yurtları, sonra da diğer 
bütün yurtlan (Hangileridir bu yurtlar? Bir kısmına 

demin Sayın Kabay değindiler; Vakıfların yurtları 
var, illerimizin özel idarelerinin Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de yaptırdığı yurtlar var, kişilerin açtığı yurt
lar var, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin açtığı yurtlar 
var, ki Bakan bunların hepsini denetlemek yetkisini 
haizdir.) Kontrolü altına alması ve bu kontrolü da 
tam bir tarafsızlık içinde ilgili bakanlıklarla işbirliği 
yaparak sürdürmesi gerekir. Biz bunun en kısa za
manda yapılmasını ve kesin sonuca götürülmesini bil
hassa tavsiyeye değer görüyoruz, 

Sayın senatörler; 
Bakanlık bu çok önemli konuda şu durumu ih

tiyar etti; ama başarılı hizmetler de gördü. Bu hiz
metlerin en başında beden eğitimi ve spor faaliyetle
rini yürütecek teşkilâtı oluştururken, onların altyapı 
tesislerini meydana getirirken işi Devletin Kalkın
ma Planı içinde bütün ağırlığı ile benimsemesini sağ
ladı. 

Bağışlarsınız, Sayın Bakanın da müsaadesini dili
yorum; bu konuda eski bir plancı olan Bakanlık Müs
teşarı Sayın Avni Akyol'un çok verimli çabalarını tak
dirle izlediğimizi ve bundan sevinç duyduğumuzu da 
ilâve etmek isterim. 

1976 programına dahil projeler listesine baktım; 
hepsinin yerleri belli; ama bir çok yerler beni düşün
dürdü ve kanaat getirdim ki, hepsi çok ciddî verilere 
dayanılarak seçilmiş yerlerde uygun tipte tesisler de
ğil. Buna karar vermek için önceden o yerde bu faa
liyete yönelecek ne var? Oranın mahallî temayülü ne
dir? Hakkâri'de futbol mu, yoksa kayak mı? Ordu'da 
deniz mi, yoksa tenis mi? Bunların, mahallî şartların 
ve temayüllerin de değerlendirilmesinden sonra tespit 
edilmesi gerekir. Benim bu işlerle görevli iken yü
rüttüğüm esas şu: Kullanacağım imkânı gençliğin tü
müne bölerim, löö tane kapalı spor salonu yapılıyor. 
Niçin 10 milyon genç için. Altından ne çıkıyor? Di
yelim 100 bin. 100 binlik yerler neresi ise, oraya yap
tırırım. İstanbul'a 100 binlikten kaç tane yapılması 
lazımsa onu yaptırırım. 

Hepimiz biliyoruz, İstanbul, Ankara, İzmir sahip 
oldukları spor tesisleri bakımından memleketin en fa
kir yerleri sayılır, oraya teveccüh eden gençlerin mik
tarı karşısında... Binaenaleyh, işi hakikaten aritmeti
ğin, matematiğin reddedilmez gereklerine uygun ola
rak düzenlemek lâzım. 

Şimdi, benim tavsiyem şu : Bunları Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının imzaladığı 
protokoîa göre yeni bir değerlendirmeye taba tuta
lım. Yapılmış olanları biz tutarlı olarak mı yaptır-

216 — 
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mışız? Bunu meydana çıkarmak için Ankara bölgesi 
yapıyordu, her ay Anfcara'daki spor testlerinden kaç 
kişi faydalanıyor; sporcu olarak, seyirci olarak. Her 
birinde bu istatistikî bilgileri toplayalım.: Göreceğiz 
ki, tutarsızlıklar kolayca su üstüne çıkacaktır ve bun
dan sonra aynı halaya düşmemek için arz ettiğim il
mî verilere, hesap neticelerine uyalım ve orada yaptı
ralım. Kimsenin yakarışına, yalvarışına kulak asma
yalım. Çünkü, milletin parası ancak bu suretle doğru 
ve yerinde kullanılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, birinci söz sürenizin 
bitmesine baş dakika var efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Lütfederseniz bu 
konuyu tamamlayayım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — İki bakanlık ara
sında yapılmış olan protokol bundan sonra hakikaten 
çok büyük ferahlık yaratacaktır, yeter ki, uyuşmazlık
lar doğmasın. Bilhassa, Bakanlığımızın ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzün bu tesislerden 
faydalanacak spor kulüplerini, çevre çocuklarının 
oradan faydalanma düzenini çok ciddî olarak takip 
etsinler. 

Tabiî bu işbirliği hemen arkasından Bakanlığın 
Türk Eğilim ve Spor Vakıfları gibi vakıflarla da bu 
bakım d an işbirliğine gitmesi lüzumunu bize empoze 
ediyor. Belki Bakanlığımız bu yoMa da harekete geç
miştir. Çünkü, son zamanlarda hep hatırlarız, sayın 
Bakanımız özel sektörü, Devletin Kamu İktisadî Te
şebbüslerini bu konuda harekete geçirmek içrin bir 
çok temaslar yaptı, bir çok müşahadeîerde bulundu, 
o arada belki bu konulara da değinmiştir; ama ben 
onları bu zamana kadar duymadım, öğrenmedim. 
Bunu da bilhassa tavsiyeye değer buluyoruz. 

Sayın senatörler; 
Modern olimpiyat oyunları çağımızın gençlik olay

ları içinde ön planı işgal eder ve hep görüyoruz, her 
defasında katılanlar ve izleyenler, hele yer dışında 
dünya yüzünde izleyenlerin miktarı artık milyonları bu
luyor. Binaenaleyh, bizde olimpiyat oyunlarına son 
derece önem vermek zorundayız. Çünkü, geliştirip, 
korunmasına çalıştığımız milliyetçiliği ateşleyen, ruh-
landıran dayanaklarından birini yaratır spor, hele ya
bancılarla yapılan müsabakalarda. 

Montreal Olimpiyatlarından sonra aldığımız neti
celer, tabiî başta sayın Bakanımızı üzdü. Haklıdırlar. 
Kafilemizi göndermeden önce burada arka şuralarda 
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sayın Barlas Küntay'la, sayın Bakanla konuşurken 
ben kendilerine şu tavsiyede bulundum : Her olimpi-
yaii bir sonraki olimpiyatın başladığı gündür, yerdir. 
Çünkü, dünyanın bütün seçkin sporcuları oradadır, 
onları yetiştiren bütün hocalar oradadır, kullandıkları 
ea mükemmel malzemeler oradadır. Binaenaleyh, 
göndereceğimiz kafileyi; sporcularımız çok değil, el
de ettikleri neticeler belli, Beden Terbiye Genel Mü
dürlüğünün koyduğu barajı aşamadılar; kafüede ida
reciler sporculardan belki fazla olsa da, onun eleşti
risine katlanmak pahasına, orada gördüklerini mem
lekete dönünce kıymetlendirecek kişileri gönderelim; 
flînı operatörü gönderelim, fotoğrafçı gönderelim; 
ama geldikten sonra onları hizmete büiün hızlarıyla 
sürelim. 

Bunların bir kısmına giden kafilede bir ölçüde yer 
verildi. Sayın Bakanım neticeler karşısında (Tabiî 
ben kendisinin heyecanını, çok sevdiği spora yaranma 
yolunda gösterdiği samimiyetin derecesini izliyorum) 
Televizyon programındaki demecini dikkatle dinle
dim. 

O demeçte tabiî duygusal yön ağırdı. Bu işleri 
düzene koymak için ve bu işler üzerinde hakikaten 
Parlamentonun da denetimini bîiglye dayanan bir 
etkiye kavuşturmak için Beynelmilel Olimpiyat Ko
mitesi Statüsünün ve iştirak şartlarının önemli yer
lerini çabucak okuyacağım, 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz o ikinci 15 daki
kayı da kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, konuşmanızda 
bütünlüğü bozulmasın. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADÎ-
NA CİHAT ALPAN (Devamla) —• Birinci bölüm
den «Olimpiyat oyunlarının temel prensiplerini» arz 
ediyorum. 

«Olimpiyat oyunları her dört yılda bir tertiplenir. 
Bunlar bütün ülkelerin amatörlerini, tarafsız, eşit ve 
âdil müsabakalarda bir araya toplar. Irk, din ve 
politik sebeplerle herhangi bir ülke veya şahıs ara
sında fark gözetilmez. Olimpik hareketlerin amacı 
sulhun hâkim olduğu daha iyi bir dünya kurmak 
amacsyle bütün dünya sporcularının saygı ve iyi niyet 
duygularını teşvik etmek suretiyle her dört senede bir 
tekrarlanan büyük bir spor festivaline davet ederek, 
amatör sporun temeü olan fizik ve moral niteliklerin 
gelişmesini sağlamakta.» 

Bunun gayesini de olimpiyatların müessisi olan 
Baron P?.crre de Coubertin şöyle ifade etmiştir:. 
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«Olimpiyatlarda kazanmak değil, katılmak asıl
dır.» 

«Olimpiyat oyunlarının kutlama şerefi bir ülkeye 
değil, bir şehre tevdi edilir. Kutlamanın yapılacağı 
bu şchirin seçimi konusunda yetkili tek merci Beynel
milel Olimpiyat Komitesidir. Oyunların tertibi ile 
ilgili bütün talepler, oyunların Beynelmilel Olimpiyat 
Komitesinin arzusuna ve yine bu Komite tarafından 
öngörülen şartlara uygun olarak cereyanını garanti 
edecek olan kendi mîllî olimpiyat komitelerinin tas
vibini alarak, oyunların tertibini üzerine almak iste
yen şehrin yetkili kişisi aracılığı ile yapılır.» 

Biliyorsunuz, bizdeki tatbikatında; Akdeniz Oyun
larında bunun bir küçük tatbikatını geçirdik yetkili 
kişi olarak «İcra Komitesi Başkanı» diye İzmir 
Valisini görevlendirdik ve o şehri temsil eden Beledi
ye Başkanının da yine yetkili kişi olarak görevlendir
dik. 

«Olimpiyat oyunlarına şu nitelikleri haiz olan 
kişiler katılabilir: 

a) Olimpiyat oyunlarına katılabilmek için bir 
sporcu, herhangi bir maddî menfaat beklemeksizin, 
sporu ek bir faaliyet olarak yapmalıdır. Bu nite
likler aşağıda gösterilmiştir. Kendisinin halihazır
daki ve gelecekteki geçimini sağlayacak durumda 
ise, 

b) Spor yapmak için şimdiye kadar asla herhangi 
bir ücret almamış ve halihazırda da almıyorsa, 

c) Bu fıkranın uygulanmasına ait hükümlerle, 
yaptığı sporun federasyonunun koyduğu kaidelere 
riayet ediyorsa» 

Ve bütün bunları taşıdığım ve buna uyacağım be
lirten bir form da imza ettirilir her müsabıka. 

Yine dikkat edeceğimiz mühim bir nokta; «Oyun
lar, ülkeler veya coğrafî mıntıkalar arasında değil, kişi
ler arasındaki müsabakalardır.» 

Onun için, oradaki bir başarısızlığı Türkiye Cum
huriyetinin bir meydan muharebesini kaymetmişee-
skıe bir başarısızlığı diye kabul etmemek de lâzım. 

« Olimpiyat oyunlarına iştirak edecek müsabıklar 
için, Beynelmilel Olimpiyat Komitesince konmuş 
hiç bir yaş tahdidi yoktur. 

Olimpiyat oyunlan bütün dünya gençliğine açık 
olmakla beraber, bu gençlerin ikâmetlerinin temininde 
karşılaşılan maddî olanakların yetersizliği sebebiyle, 
millî olimpiyat komitelerinin bu oyunlara katılacak 
gençlerin seçiminde ihtiyatlı davranmaları ve elimpik 
klasta sporcu göndermeleri yerinde bir hareket ola
caktır,» 

j Bunu sağlamak için de bizim teşkilâtıma da (Bil
hassa son zamanlarda) bir baraj usulü uygulamıştır. 

I Yeter ki, baraj usulü hakikaten ciddî uygulamaya 
tabi tutulsun. 

I Şimdi, çok hassas bir mahiyet taşıyan kabul şart
larım arz ediyorum. 

«Bir sporcunun olimpiyat oyunlarına kabul edi-
I lebilmesi için, manevî ve ahlakî ölçüler içinde olim-

pik geleneğe uygun hareket etmesi ve iştiraki dola-
yısıyle hiç bir suretle ücret almaksızın, sporla kendi 

I zevki için ek bir faaliyet olarak meşgul olması gere
kir. 

Kendisinin halihazırdaki ve gelecekteki geçimini 
I sağlayacak bir durumda olması ve hayatının idamesi 
I için gerekli geliri ne spordan temin etmeli ne de spo-
I ra bağlı olmalıdır. 
I Geçmişte veya halen herhangi bir spor dalında 

asla profesyonel, yarı profesyonel veya non-amatör 
olmalıdır. 

Menfaat temin etmek maksadıyle bir müsabakaya 
iştirak edecek sporcuları, antrene etmiş ve eğitmiş 

I olmamalıdır.» 

Acemileri eğiten beden terbiyesi monitörleri bun
dan hariçtir, (ki, bunu bilhassa okuyacaklarıma kat
tım) Biliyorsunuz, olimpiyatlarda şampiyon olan bir, 

I iki sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak takdim edil
di ve bu, bazılarınca eleştirildi. Statü buna müsait
tir. 

«Sportif müsabakalara (Olimpiyat oyunları dahil) 
iştirak gayesiyle açılan kamplar süresince (yine bizim 
çok dikkatli uygulamamız gereken bir tedbir) kendi 
millî olimpiyat komitesi veya millî spor teşkilâtınca 
yapılacak bir yardım. Böyle bir yardım, sadece kamp 
ve müsabaka esnasındaki ikamet, iaşe, ulaştırma, spor 
malzemesi, sportif tesisler, antrenman ve sağlık hiz
metleriyle kendi beynelmilel federasyonunun veya 

j kendi millî olimpiyat komitesinin tayin ettiği limit-
I 1er dahilinde verilecek ufak, tefek yiyecek masrafları 

karşılığı bir cep harçlığından ibarettir.» 
Yalnız olimpiyatlar için yapılacak kampta. Biz 

I bunu bugün normal durum içinde uygulamaya götür
dük. Bölgelerimiz kendi imkânla nna göre seçkin 
bazı sporcularına beslenme yardımı diye bir yardım 
yapıyor; buna aykırıdır. 

Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin direktifleri 
şunlardır : 

I «İsminin, fotoğrafının veya sportif şöhretinin 
I dolaylı veya dolaysız olarak, şahsen veya reklâm 
J maksadıyle kullanılmasına müsaade edemez.» 
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Bizde kulüplerin oyuncularını* içki şişelerinin ka
pağının içine basıyorlar, dağıtıyorlar; tabiî bunun da
ha değişik tatbikatı da var. Şu sırada yapılması belki 
böyle bir eleştiriye muhatap değildir; ama olimpiyat
lar öncesinde bunu teşkilâtımızın çok ciddî gözetmesi 
gerekir. 

«İştirak ettiği olimpiyat oyunları süresince kafile 
başkanının iznini almadan, ne herhangi bir makaleye 
imzasını koyabilir ne imzasının konmasına müsaade 
edebilir ne de radyo, televizyon ve sinemada görüne
bilir. 

Millî Federasyonlarca malzemeler konusunda im
zalanan kontratlardan doğan rakam işlerinin, beynel
milel federasyonlarca sıkı bir şekilde kontrol edil
mesi ve bu kontratlann kopyelerinin tasdik edilmek 
üzere Beynelmilel Olimpiyat Komitesine gönderilmesi 
gerekir. 

Beynelmilel federasyonlar veya millî olimpiyat ko
mitelerinin tasvibiyle uzatılan kampların süresi (Dik
kat buyurun) genel olarak 30 gündür ve asla bir sene 
içinde 60 günü aşamaz.» 

Çok rica ederim, biz böyle mi hareket ediyoruz?. 
Kamplar aylarca sürüyor. 

«Sportif kabiliyetleri nedeniyle kendi dairelerin
den, eğitim kurumlarından veya mahallî kuruluşla
rından tahsisat alanlar amatör değildirler.» 

Sınaî ve ticarî şirketler sporcuları, (Yani özel sek
törü, kamu sektörünü bu işe teşvik ederken kollanacak 
incelikler var) az çalışır, bol bol antreman yapar 
ve ücret alırlar. Ülkelerinin millî prestijlerini artırmak 
için, hükümetin de sporculara orduda, polis teşkilâtın
da veya devlet idaresinde görevler verdikleri görül
mektedir. 

Evet, ben bunun misalini yaşadım. Fransa'ya tayin 
edilip, gittiğim zaman basında ordu sporu aleyhine 
büyük kampanya vardı. O sırada Fransa, Cezayir Sa
vaşı ile meşguldü. Orada bütün kuvvetlerden birlikler 
vardı; fakat seçkin sporcu diye olanlar, getirilmiş 
Paris'te Vincennes Ormanı yanında, onların meşhur, 
ünlü Juanvil Prensinin adını taşıyan merkezde özel 
eğitime tabi tutuluyorlar, spor faaliyetlerini yapı
yorlar, haftaları kentli kulüplerine gidip, oynuyorlar. 
Bu, büyük yaygaraya sebep oldu ve sonra Fransız 
Silâhlı Kuvvetleri oradaki çocuklarında dönem dö
nem Cezayir'deki harekâta katılmalarını düzenledi ve 
basın bunun peşini bırakmadı. Aksayan oldu mu?. 
«Filan oyuncu gönderilmedi, zamanı geldiği halde» 
diye yaygarayı kopardı. 

«Aynı şekilde, uzun süreli hazırlık kampları aç
maktadırlar. Bazı kolej veya üniversiteler, sadece spor
cular için burslar vermektedirler, sadece sportif kabili
yetleri sebebiyle, bu özel nimetlerden faydalananlar, 
olimpiyat oyunlarına iştirak edecek vasıflara sahip de
ğildirler. 

Buradan arz edeceklerim bu kadar. Geçtiğim bir 
konudan, çok mühim bir hususu arz ederek sözlerimi 
bitireceğim. 

Spor Akademilerimizin bağlantısı bugün Gençlik 
ve Spor Bakanlığınadır. Bence bu yanlıştır, arkadaş
lar. Akademiler, nasıl diğer birçok akademiler var
sa; İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri neden Tica
ret Bakanlığına bağlı değil?. Mimarlık Mühendislik 
Akademileri var, niye Bayındırlığa veya İmar 
İskân Bakanlığına bağlı değil?. Onun için, bi
zim tabiî kuruluşunda sarıldığı, hakikaten en bü
yük ölçüde yardımcı olduğu başka bakanlıkta 
olsaydı, belki akademilerimiz bugünkü duruma gel
mezdi. Akademilerde yerlerini bulmalı. Ya, di
ğer akademiler gibi bugünkü düzende, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanmalı veyahut en doğrusu 
(ki, misalini İzmir Ege Üniversitesi veriyor) üniver
sitelerin kanunu da müsaittir, 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 1 nci maddesine göre, üniversiteler 
her biri hükmî şahsiyete haiz, fakülteler, yüksekokul
lar, akademiler ve enstitülerden oluşur. 

Binaenaleyh, bu esasa göre de falan yerdeki aka
demiyi şu üniversiteye, filan yerdeki akademiyi bu 
üniversiteye bağlayabiliriz. Ege Üniversitesi, biliyor
sunuz kendi teşebbüsü iie bir fakülte kurdu; İzmir'' 
deki İktisadî Ticarî İlimler Akademâsini bünyesine 
aîdı, fakülte yaptı. Eğitim Enstitüsünü yeni bir te
şebbüs olarak düşünüyorlarmış, alıp eğitim fakültesi 
yapmak istiyorlar. Binaenaleyh, biz de bu akademi
lerimizi emsaline uygun bir düzen içine sokarsak, 
emin olun çok daha randımanlı bir Öğretim sağlarız, 
çok daha verimli neticeler alırız. 

Efendini, olimpiyatlar sözünü neden bu kadar 
uzattığımı da tekrarlıyorum : 1980 Olimpiyatları Mos
kova'da yapılacak. Moskova, komşumuz Sovyetler 
Birliğinin başşehri. Bizim kendi geleneklerimiz içinde 
komşuların birbirlerinin sevinçlerinden, yaslarından 
ise derece etkilendiklerini, ne derece birbirlerine ya
kınlaştıklarını hep biliriz. 

Binaenaleyh, bizim millî geleneğimiz de komşu 
ülkede yapılacak 1980 Moskova Olimpiyatlarına en 
geniş ölçüde, en mükemmel hazırlıkla katılmamızı 
gerektirir. Bunun için önümüzdeki sürede ki, geçen 
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sene sayın Bakanımız uzman arkadaşları ile gitti, Sov- I 
yeller Birliğinin bu konudaki imkânlarım gördü, ça
lışmalarını gördü. Zaman zaman onlardan seçkin 
adamları da getirîîriyoruz, antrenör olarak, uzman ola
rak. Bunu çok ciddî bîr plana ve kontrola bağlamak 
suretiyle düzenleyelim. Çocuklarımızı o günlere en 
iyi şekilde hazırlatalım ve oraya göndereceğimiz ço
cuklar dedelerinin ruhunu şad etmek içrâı mutlaka ba- | 
şanlı olsunlar. Başarılı olsun derken şampiyon olsun
lar demiyorum, o tabiî gönlümüzde yatıyor. Neden 
başarılı olsunlar? Dinlediğim bir hikâyeyi gene o gü
rün heyecanı ile arz edeceğim. I 

1932 yılında tahmin ediyorum, Sovyetler Birliği 
Kiev Hsrkov Bölgesinde büyük bir askerî manevra 
yaptı, ulaştıkları kudreti dünyaya tanıtmak için her 
ülkeden askerî heyetler kabul ettiler, davet ettiler. 
Büzden de rahmetli Orgeneral Fahrettin Altay'm baş
kanlığımla kalabalık bir heyet o manevralarda bulun
du. Tabiî o manevraları vesile ittihaz ederek kendi 
yaptıklarının, kendi başarılarının eserlerini de göster
sinler diye programlar uygulamışlar. Bizim heyeti bir 
kolhoz'a götürüyorlar. O zaman üniformalarımız dik 
yaka, kapalı, şapkamız; yani Sovyetlerin üniforması 
ile bizim üniforma birbirine benzer durumda. Kol- I 
hoz'da çalışanlar genç, yaşlı her cinsten var. Normal, 
kcsdi bir askerî heyetleri gelmiş gibi işlerine devam 
eder görünmüşler. Konuşmalar sırasında Türk gene
ralleri. Türk subayları olduğunu duj'an bir ihtiyar, ta
biî dağ gibi cesameti önünde Fahrettin Paşanın önü- I 
n? geliyor, gömleğini sıyırıyor, bağrında süngü yara-
lan çıkıyor ve Fahrettin Paşanın önünde diz çöküp • 
istavroz çıkarıyor. Tabiî bizim heyet heyecanlanıyor, 
onlara refakat eden Sovyet subayları dönüp kalıyor; 
tab î o ihtiyarı okşayıcı davranışı, Fahrettin Paşa en 
mükemmel şekilde yapıyor. 

İşte diyorum ki, 1980*de Moskova'ya gidecek 
Türk sporcuları Fahrettin Paşaya istavroz çıkaran 
Rufe'un bugünkü çocukları tarafından, hiç olmazsa 
alkışlansın. Önünden geçerken varış hatlına ulaştığın
da şapkasını çıkarsın, alkışlasın. O başarıya ulaşalım. 

Sözlerimi bitirirken, 1977 Bütçelerinin her iki ku
rutuşumuza ve hizmetinde kullanacakları Türk genç
liğine yararlı olmasını diler, Kontenjan Grupunun 
saygılarını sunarım efendim. (Alkışlar) J 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Alpan. 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu sözcüsü sa

yın Beh'ğ Beîer'de, buyurun sayın Bekr. 

A. P. GRUPU ADINA BELİĞ BELER (İzmir) | 
— Sayın Başkan, sayın senatörler: ] 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde, A. P. 
Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. Çok seneler evvel, İstanbul 
Üniversitesi Talebe Birliğinde 2 ncî Başkanlık ve Spor 
Kolu Başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak, he
men ifade edeyim kî, gençliğe; sporcu gençliğe asla 
politikanın karıştırılmaması inancını balen muhafaza 
ettiğimden, bu prensipten eskiden olduğu gibi bugün 
de ayrılmayacağım. 

PoEtika yaparak, gençliği devrimci, solcu, koman
do, komünist, Leninist, Maocu gabi kapmlara ayır-
maktansa, bunlara Cumhuriyetçi gençlikle birleştir
mek hepimizin başlıca vazifesi olmalıdır. 

Bizim anlayışımıza göre, bir tek gençlik vardır. O 
da Cumhuriyetçi Türk gençliğidir. 

Biz ırkçı, kafatasçı, faşist, nazist, marksîst, le
ninist bir gençlik yetiştirmek isteyenlerin daima kar
şısında olduk ve bundan sonra da yılmadan devam 
edeceğiz. 

Biz Türküz, Türk olduğumuz için de Atatürkçü
yüz, Atatürkçü olduğumuz için de milliyetçiyiz. 

Tenkitlerim* yalnızca faşizme yöneltenler, soldan 
biç bahsetmezler; zannedersiniz ki, banka soyanlar, 
adam öldürenler, gemi batıranlar, bir orgeneralimizi 
kurşunlayanlar solcu değildir ve bunların ifadesinde 
sol âdeta iyilikler timsalidir. 

Faşizmi tel'in ederler, kahrolsun şeriatçılık derler 
de, komünizmi değil tel'in eden bir ifade, komünizmi 
yeren bir tek kelime dahi kullanmazlar. Biz açıkça 
ifade ederiz ki, komünizmin de faşizmin de karşısın
dayız. 

İş başında bulunan Hükümet, milliyetçidir. Gücü
nü aziz Türk Milletinden alır. Milliyetçi bir gençlik 
yetiştirmek başlıca vazifemizdir. 

Türk Milletinden başka, doğuştan demokrat baş
ka millet yoktur. Bütün tarihi boyunca hür ve ba
ğımsız yaşamış Türk Milletini bir başka idare tarzının 
içine değil sokmak, buna teşebbüs etmek bile müm
kün değildir. Türk insanının mutluluğundan başla-
msk suretiyle bütün insanlığın mutluluğunu gerçek
leştirmek miöiyelçiKğimizin esasıdır. Milliyetçilikte 
insan sevgisi vardır. 

Biz, milletlerarası ahengi reddeden kapalı, dar 
kafalı bir milliyetçiliği reddediyoruz. 

Milliyetçilik, çoğaltıcıdır, birleştiricidir re topla
yıcıdır. 
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Milliyetçi, hastaya şifa götüren doktordur. Karlı 
yolları açan işçidir, bayrağımızı bağrına basan eldir. 
Millî bütünlüğümüz için herşeyini yermeye hazır olan
dır. 

C. H. P.'lüer, baş niteliklerinin solculuk olduğu
nu söylerler. Bizim baş niteliğimiz her zaman söylü
yoruz milliyetçilikîîr. Çünkü Devletimiz de, Atatürk
çülüğün de, Anayasamızın da temeli milliyetçiliktir. 

Türk milliyetçiliğinde sınıf kavgası yoktur. Ser
vet düşmanlığı yoktur, halklar yoktur, halk vardır. 
Türkiye'K yoktur, Türk vardır. Başka gençlik yok
tur. Türk gençliği vardır ve bu hep böyle olacaktır. 

Bilinmelidir ki, bizim milliyetçiliğimizin anavas-
fı da komünizmin karşısında olmaktır. Yolumuz re
fah devletini gerçekleştirme yoludur. Sosyal adaleti 
bütünüyle gerçekleştirmede geriye atılmış bir tek adı
mımız yoktur. Bizim için insanlık özleminin mutlu
luğuna giden yol, Türk Milletinin mutluluğundan ge
çer. Bu sebeple bizim için okullar, gençler için kavga 
mahallî değildir. Öğretmeni de, öğrencisi de barışın 
adamı olmalıdır. 

Politikacıların gençleri biribirlerine vurdurmaları
na, açıkçası gençlerin politikaya alet edilmelerine kar
şıyız ve daima da karşı olacağız. 

Beden Terbiyesi Bütçesi hakkındaki düşünceleri
mize gelince: Uzun seneler kulüp başkanlığı ve idare
cilik yapmış bunun zorunluğunu yakinen yaşamış bir 
kimse olarak, Devletin yükünü paylaşarak Türk spo
runa büyük katkıda bulunan profesyonel ve amatör 
kulüplerimize, başlarında bulunan fedakâr ve idealist 
başkanları ile bütün idarecilerine, Türk sporu adına 
teşekkürü bir vazife biliriz. 

Sayın Başkan; 
Spor müsabakalan bugünkü ortamda Uluslarara

sında bir propaganda ve turizm yönünden kalkınma 
aracı haline gelmiştir. Bu yoldaki büyük yararı naza
rı itibara alan bazı devletler, sporu âdeta bir endüstri 
haline getirmişlerdin 

Memleketimiz bu yönde çok gerilerde bulunmak
tadır. Spora verilecek, bilhassa amatör spora verilecek 
daha fazla önem ve yapılacak hamle ile memleketi
mizin de bu paralelde kalkınması gerekmektedir. 

Son zamanlarda, sporumuzun çeşitli branşlarında 
bazı başarılarını duyuyor ve bunlardan mutlu oluyo
ruz. Ancak bunların bir kararlılık tabanına oturtula-
madığını, tesadüflerin etkisi olduğunu da söylemeden 
geçemeyeceğim. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtında vazife almış salahi
yetlilerin yaptıkları ve gazete sütunlarına geçen konuş

malarında «Aldığımız basanların tesadüfi olduğunu 
kimse iddia edemez, bu büyük haksızlık olur. 1976 
senesi Türk sporu için büyük başarı yılı olmuştur.» 
İddialarını eski bir sporcu ve idareci olarak kabule 
şayan görmediğimizi de burada tespitte fayda mülâ
haza ediyoruz. 

Açıkça ifade ermek lazımsa, aldığımız derecelerle 
dünya ve Avrupa spor camiasında kendimizi kabul 
ettirmiş değiliz. En kuvvetli durumda olmamız icap 
eden ata sporumuz güreşteki , bugünkü hazin duru
mumuz hepimizi ziyadesiyle üzerken ve alâkalılar ta
rafından hiç bir müessir tedbir alınmazken, kayakta, 
teniste, halterde, voleybolde boksta, yüzmede, atletizm
de ve bisiklette, velhasıl diğer bütün spor branşlarında 
aldığımız neticeler, bir - iki tesadüfi olanı istisna edi
lirse, dünya ve Avrupa spor camiasında asla başarı 
olarak kabul edilemez. 

Doğu Almanya gibi büyük futbol üstatları ile, 
hem de kendi memleketlerinin seyircisi Önünde 1 - 1 
berabere kaldıktan sonra çok geçmeden ismi duyul
mamış, dereceye girmemiş, Kıbrıs Türk Millî Futbol 
Takımını güçlükle 1 - 0 mağlup etmemizin izahı na
sıl yapılır? 

Minik yüzücülerin ve gençlerin hususî harici orga
nizasyonlarda aldıkları neticeler hiç şüphe yok ki biz
leri ziyadesiyle memnun etmektedir. Yalnız bunlarla 
ve Dünya spor camiasında yerleri ve isimleri olma
yan yabancı memleketlerle yapılan dostane karşılaş
malarda alınan altın, gümüş, bronz madalyaların ade
di ile, büyük iddialı beyanatlar vermek Türk sporuna 
hiç bir şey kazandırmaz, bilâkis aleyhine olur. Ala
kalılar, halen sporda hiç bir şey olmadığımızı kabul 
ederek çalışmaları ona göre ayarlarlar ve sporcu genç
liğe lüzumlu imkânları yaratırlarsa vazifelerini ve 
Türk sporuna en büyük hizmeti yapmış olurlar. As
lında sporun kitleye yayılması ve çok sayıda mevcut 
olduklarına inandığımız üstün kabiliyetli gençlerimizin 
ortaya çıkarılarak uluslararası düzeyde kendisini gös-
terebilmek ve tanıtabilmek için, konuya hizmet götü
ren bütün kuruluşların tam bir işbirliği ve koordinas
yon içinde çalışmaları ve bu yönde ortak plan, prog
ramı hazırlayarak uygulamaları şarttın 

Bunun olması için de öncelikle kanun yönünden 
gerekli değişiklik ve desteklerin yapılması lâzımdır. 
Bu desteği temin etmek için ve sporumuzu düzenleye
ceği inancı ile yular önce bir (Türkiye Spor Genel Mü
dürlüğü) kanun teklifini hazırlayarak T. B. M. M.'ne 
sunmuştuk.. 
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Bugüne kadar her Bakan arkadaşımıza bu önem
li hususu hatırlatmış ve onlardan mutlak ilgilenecek
lerine, destekleyeceklerine dair kati teminat almış
sak da, hiç bir ciddî çalışmaya ve teşebbüse şahit 
olamamanın üzüntüsünü duymaktayız. 

Eğer sunduğumuz kanun teklifini, kanaatlarmca ye
tersiz buluyorlarsa, gerekli değişikliğin yapılarak bir 
an önce bu boşluğun doldurulmasını istiyor ve bek
liyoruz. Bugün 3530 sayılı Kanunla idare edilen Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hali içler acısı
dır. Sporla uzaktan yakından ilişkisi dahi olmayan 
bir çok kimselerin yönetiminde bulunduğu ve spor 
camiasının benimsemediği bir kargaşa, otorite sürtüş
meleri içinde bulunan bir yer haline gelmiştir. 

Bazı federasyon başkanları ile genel sekreterleri
nin gazete sütunlarına geçen anlaşamamazlıkian Türk 
spor muhitini haklı olarak üzmekte ve bazı endişelere 
sebep olmaktadır. 

Çok kısa zamanlarla, genel müdür ve yetkili ki
şilerin değiştirilmesi de bu otorite sürtüşmelerine se
bep olduğu kanısındayız. Bugün Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü halen vekâletle yürütülmekte ve tam 
bir sahibi bulunmamaktadır. Bundan dolayı da, ha
kemlerin dövülmesi, sporcuların, hem de millî spor
cuların tecavüzkâr hareketleri, gençleri ve bölge sa
kinlerini dostluk havası içinde kaynaştırıcı bir rol oy
naması icap eden spor sahalarının bir arenaya dönme 
eğilimi göstermesi büyük üzüntü mevzuu olmakta ve 
maalesef cezasız kalmaktadır. 

Temennimiz, sporumuzu spordan anlayanlar idare 
etsin prensibine uygun olarak, bir an önce sporu ve 
spor muhitini bilen, yetkili yetenekli bir genel mü
dürün atanarak işlere hâkim olunmasıdır. Bu vasıf
ta, otoriter çalışkan kimseler spor camiasında aranır
sa, kolaylıkla bulunacaktır kanaatindeyiz. 

Yine yıllardır sözünü ettiğimiz ve tedbirlerini ge
tirdiğimiz bir diğer konuya değinmek istiyorum. 

Spor Totonun durumu: 

Bir çok memlekette oynanan bu oyun, belirli yıl
lar içinde gelirlerinin yükseldiği bir seviye3'e geldikten 
sonra, gelirin düşmeye başladfğı çeşitli araştırmalarla 
tespit edilmiştir. 

Ancak yine bu konuyu bilerek uygulayan mem
leketler yaptıkları incelemeler sonucu olarak, gelirinin 
düşmeye başlamasına imkân vermeden Loto oyunu
nu devreye sokmuşlar ve Toto gelirinin düşmesine 
karşılık Loto'nun bir kaç misli artışıyle durumu lehe 
çevirdiği görülmüştür. 

Bu tespitten faydalanarak Loto Kanun teklifini 
hazırlamış ve Yüce Meclise sunmuştuk. 

Bugüne kadar vazife almış Saym Bakanlarımızla 
temas ederek bu Kanunun bir an önce çıkması için 
çaba sarf ettikse de maalesef bir sonuç alamadık. Tees
sürle öğrendiğimize göre, bugün Toto Teşkilâtı iflâsa 
hatta tasfiyeye mahkûm olmuş bulunuyor. 

Zamanında yaptığımız uyarmaların değerlendiril
memiş olması, spor tesis yapımına ve spor faaliyetle
rine bugüne kadar 1 milyar TL.'den fazla katkıda bu
lunmuş olan böyle verimli bir kaynak kurumuş veya 
kurumaya başlamıştır. 

Kanaatimizce, bu tür kaynakların yok edilmesi 
değil, çoğaltılması gerekir. Ayrıca sporun kalkınması 
için her şeyi Devletten beklemeyen bir ortamın ya
ratılması da şarttır. 

Bu konuda ilk adımı, kamu ve özel sektör kuru-
luşlarıyle yaptığı toplantılarla atmış bulunan Saym 
Bakana teşekkür ederiz. Ancak bu işin gerçekleşme
sine, basın yayın organlarımızla birlikte hepimizin yar-
dîmcı olmamız lâzımdır. O zaman spor kitleye daha 
çabuk yayılacak ve yaygınlaşan ortamdan daha çok 
üstün kabiliyetli genç ortaya çıkacaktır. Çok sayıda 
gencin spora katılması hususunda başlamış olan çalış
malardan okulların spora önem vermesi ve çok sa
yıda öğrencinin spor yapması işine ağırlık verilmesi 
lâzımdır. Her dereceli öğrenim kurumlarımızdaki 
gençlere boş zamanlarını sporla değerlendirme imkânı 
vermek onları spor sahalarına çekmek, bugünkü anar
şik olayların büyük miktarda azalmasını sağlayacak
tır. Buna candan inanmaktayız, 

Muhtelif zamanlarda Cumhuriyet Senatosunda 
yaptığımız aynı bütçenin görüşmelerinde bazı tenkit
ler ileri sürmüş ve temennilerde bulunmuştuk. 

Esefle ve üzüierek ifade etmek isterim ki, temenni 
ve tenkitlerimizin bir kaçı istisna edilirse, bugüne ka
dar her nedense yerine getirilmemiştir. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesinin bugün görüşülmesi dola-
yısîyle, son derece ehemmiyetli gördüğümüz bazı hu
susların üzerinde tekrar da olsa durmayı bir görev bi
liyoruz. Gerek Yüce Senato ve gerekse - Meclis kür
süleri, spordan yakınan senatör ve milletvekillerinin 
konuşmalarına daima vesile olmuştur. 

Bunlar, sporun kalkınması için çareler aranmasını 
isterken daima bir noktaya dokunmuş, mevcut eski 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanununun yeter
sizliğinden yalanmışlardır ve daima bu konuşmalara 
cevap veren sporla ilgili Devlet Bakanları ve son za
manlarda da Gençlik ve Spor Bakanları, mevcut 3530 
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sayılı Kanunun yetersizliğini Meclis kürsülerinde ver
dikleri cevaplarda belirtmişler ve yeni bir teşkilât ka
nunu hazırlandığını ifade etmişlerdir. Ama, bu yeni teş
kilât kanun tasarısı, şimdiye kadar bir türlü Meclise 
getirilememiştir, 

Daima bilinmeyen kuvvetler, bir noktada bu ka
nunu engellemiştir. Artık Türk sporunun daha fazla 
beklemeye tahammülü kalmamıştır. Bunu kendi için
de hisseden eski millî bir sporcu olarak (Türkiye Spor 
Genel Müdürlüğü) kanun teklifini Meclise getirdik. 

Spor camiası, spor teşkilâtı sık sık basının, parla
menterlerin şikâyetlerine hedef olur. Çoğu zaman 
bunlar haklıdır da. Ama, bazan bu teşkilâttan, hiç bir 
şey vermeden çok şeyler istemek durumunda kahrız. 
Bir şey vermediğimiz müddetçe, bir şey istemeye hak
kımız olmadığımda bilmeliyiz. Mevcut hataları dü
zeltmek için yeni teklifler, yardımlar yapacağımız yer
de, haklı ve haksız tenkitlerde bulunuruz. Bu teşki
lâtın iyi işlemediğine, bir çok aksayan noktaları bu
lunduğuna ben de inanıyorum. Tenkit edenlerin başın
da ben de varım. Ama, sadece tenkit ile işlerin düzele-
meyeceğîni de biliyorum. Bundan dolayı, Sayın Ba
kana evleviyetle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
teşkilâtının ihtiyacı bulunduğu reformlar üzerine eğil
mesi gerektiğini, Bakanlık teşkilâtının ancak bundan 
sonra düzeltilmesi yolunda çaba harcanmasının uygun 
olacağım bilhassa hatırlatmak isterim. 

Bir memleketin sporu, iyi kanun, yeterli tahsisat 
ve yetişkin spor idarecilerinin elinde yükselir. Spor ida
recisi öyle kolay yetişmez. Yetişmiş elemanları kıs
kançlıkla korumak gerekirken, bunların harcandığını 
üzüntü ile gördük. Bunlar arasında sporun içinden ye
tişmiş millî futbolcu eski Futbol Federasyonu Başka
nı Hasan Polat'ın vazifesinden ayrılmış olmasının iza
hı asla mümkün değildir. 

Spor işlerinde, sporcu iradesinin hâkim kılınması 
zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir. 

Her meselede haklı olarak milletin iradesi deriz. 
Ben de bugün spor işlerinde de gerekli irade, sporcu 
iradesidir derimi 

Zaman zaman spor teşkilâtının iyi işlemediği, tu
ristik seyahatlara mani olunmadığı yolundaki iddiala
rın bir kısmı elbette mesnetsiz değildir. 

Bunların hepsi, iyi bir kanun etrafında toplanacak 
yeni bir teşkilâtla bertaraf edilebilir. 

Spor teşkilâtı reorganize edilir, spordan anlayan 
teknik adamlar, kadro meseleleri düşünülmeden gö
reve çağrılır, mesailerinden istifade yoluna gidilebilir. 

Spor idarecisini, sporun kendisi yetiştirir. Vasıf
lı idareci daima tercih edilebilmeli, teşkilât içerisinde 
kullanılması mümkün hale getrilmelidir. 

Türkiye Spor Genel Müdürlüğü Kanun teklifimi-' 
zin tetkikinden anlaşılacağı veçhile gaye, idare sorum
luluğunun Devlet elinde muhafaza suretiyle, günün 
şartlarına ve dünyadaki emsallerine uygun bir spor 
teşkilâtının kurulmasıdır. T. B. M. M.'ye sunduğumuz 
ve fakat bugüne kadar alâkalılar tarafından ele alın
mayan kanun teklifimizin getirdiği yenilikler şunlar
dır: 

1. İdarî kontrol Gençlik ve Spor Bakanlığında 
kalmak üzere, tüzelkişiliği haiz özel hukuk hükümle
rine bağlı Türkiye Spor Genel Müdürlüğü kurulacak
tır, 

2. Federasyon Başkanları seçimle işbaşına gele
ceğinden, bundan böyle spor işlerinin görülmesinde 
sporcu iradesi hâkim olacaktır. 

3. Spor şûrasının muntazam aralıklarla toplanma
sı ve bu toplantılarda bütün illeri temsilen bulunacak 
delegelerin, yurdun spor davalarının dile getirilmesi 
ve bu suretle Türk sporuna yeni bir veçhe verilme
si mümkün olacaktır. 

4. Profesyonel futbol şubelerinin şirket haline ge
tirilmesi imkânı doğacağından, bugünkü malî ve idarî 
sorumluklar bir şekle bağlanacaktır. 

5. Kulüplerin ufak tesisler, semt sahaları yapabil
mesi, kendilerine bu yolda düşük faiz ve uzun vadeli 
ikrazda bulunulması ile imkân dahiline girecektir. 

6. Yurt dışından ithal edilecek ve yurt içinde 
imali mümkün olmayan spor malzemesi ile spor sağ
lığı alet ve cihazlarının vergisiz ithali ile çok sayıda 
kişinin ucuz spor malzemesi ile spor yapması temin 
edilecektir* 

7. Yeni kuruluşun rasyonel bir şekilde teşekkülü 
için görev alacakların seçilmesi mümkün olacaktır. 
Aynı zamanda spor sahasında hizmetleri beklenen eh
liyetli kişilerin mukavele ile istihdamı gerçekleşecek 
ve bunların hizmetlerinden büyük çapta faydalanıla
caktır. 

Kanımca, Gençlik ve Spor Bakanı arkadaşımızın 
en büyük başarısı Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu
nu bir an evvel çıkartması olacaktır. 

Bu yolda bugüne kadar olduğu gibi bundan son
ra da bütün yardımları yapmaya hazırız. Spor işleri
nin arzuladığımız seviyeye ulaşması ve gençliğin spor 
yolu ile eğitilmesi en büyük memleket kazancı ola
caktır. Amatör sporun gelişmesi, yeterli tesislere sa
hip olması, spor sağlığı ile örgütlenmesi, bilimsel me-
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totlar içinde gelişmesi, netice itibariyle malî külfete 
dayanan hususlardır. 

Bütçe imkânları ile spor faaliyetlerinin yeterli ola
rak desteklenmesinin her geçen yıl daha güçleştiği bi
linen bir husustur. 

O halde amatör spor faaliyetlerinin arzuladığımız 
seviyeye ulaşması, gençliğin her zaman istifadesine 
tahsis edilecek bol ve çeşitli tesislere kavuşması için 
yeni bir gelir kaynağına; gençlik ve spor işlerine tah
sis edilecek gelir kaynağına ihtiyaç bulunduğuna da 
şüphe yoktur. 

Yükseköğrenim gençliğinin, burs, kredi ve yurt 
sorunu yanında spor yapma ve boş zamanlarını de
ğerlendirme ihtiyaçlarının da bulunduğuna şüphe yok
tur. Bunun yanında çok kişinin spor yapabilme imkân
ları; yani sporun kitleye maledilmesi olanaklarının 
il, ilçe ve hatta köylere kadar yaygın hale getirilmesi 
de halli gerekli sorunlardan biri, belki de en önemlisi-
dir. Bunlara ilâveten spor - toto hâsılatının eski se
viyesini muhafaza edememesi, buna karşılık her geçen 
yıl yapılan ve adedi çoğalan tesislerin ayakta dura
bilmesi için gerekli masrafların artması, yeni bir gelir 
kaynağının zaruretini belirtmeye kâfidir. 

Muasır memleketlerin spor - toto ile birlikte yü
rüttüğü ve hemen her ülkede uyguladığı Spor - Loto, 
aynı zamanda genel bütçenin yüklerini de azaltacak 
ve bunun yanında spor işlerinin daha iyi yürütülmesin
de büyük destek olacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütün fe
derasyonları, yoğun faaliyetlerini Spor - Toto ile 
Devlet bütçesinden verilen ve hiç bir zaman yeterli ol
mayan tahsisatlarla yürütülmektedir. 

Sporu bir propaganda vesilesi addeden ve bunda 
büyük faydalar gören dünya anlayışına ayak uydura
bilmenin tek ve çıkarlı yolu, spora daha fazla gelir 
sağlamakla mümkündür. 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Spor - Loto'nun 
sağlayacağı faydalar açıktır. Özlemini duyduğumuz 
seviyeye ulaşmanın yolu, maddî olanakları sağlamakla 
gerçekleştirilebilir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Spor - Loto 
Kanununun çıkarılması için 1962 yılından beri sarf et
mekte olduğu çabaları yakmen bilenlerdenim. Bu ça
balara zaman zaman ben de katılmıştım; fakat ne ya
zık ki bu çabalar zamanın bakanları tarafından de
ğerlendirilememiş ve bu gün de Spor Toto Teşkilâtı 
en sonunda bugünkü duruma, iflâs haline getirilmiş
tir, 

Türk sporunun muasır seviye ve görüş içerisinde 
örgütlenmesi için artık beklemeye tahammülü kal
mamıştır. O nedenledir ki, Spor - Loto Kanun tek
lifimizi Yüksek Meclise sunmayı bir vazife bildik. 
Spor - Loto halkın spora katkısı yoludur, halktan alı
nanın yine halka verilmesi yoludur. Uygulaması bü
tün Avrupa milletlerinde yapılan bir sistemin, vakit 
geçirmeksizin Yurdumuzda da uygulanmasının gerçek
leştirilmesi kaçınılmaz bir görev halini almıştır. Spor 
- Toto insanlarda mevcudiyeti bilinen iddia ve tah
minde bulunma eğiliminin disipline edilmiş ve özel 
bir gelir kaynağı haline getirilmiş şeklidir. Fakat, 
memleket sporuna katkısı mutlaka büyük fayda sağ
layacaktır. Buna olan inancımızı ve Türk sporuna yar
dım etmek istediğimizi, bu Kanun teklifini yapmış 
olmakla yerine getirdiğimizi sanıyoruz. 

Genç ve kıymetli arkadaşımız Gençlik ve Spor 
Bakanının, yukarıda izahına çalıştığım gerçekleri de
ğerlendireceğine ve gereken tedbirleri aldıracağına hiç 
şüphe etmiyoruz. 

Sözlerime son vermeden mühim gördüğümüz hu
susları tekrar alâkalıların gözüönüne sermeyi faydalı 
görmekteyiz^ 

Şöyle ki: 
1. (Türkiye Spor Genel Müdürlüğü) ile (Spor -

Loto) Kanun tekliflerimiz vakit kaybedilmeden çı
karılmalıdır. 

Bu hususta başta Gençlik ve Spor Bakam arkada
şımız olmak üzere alâkalıları vazifeye davet ediyo
ruz. 

2. Türk sporunda istenilen hamlenin yapılabilme
si için, Federasyonlarımızın birçoğuna hariçten tek
nik adamlar, antrenörler getirilmeli ve bilhassa kurs 
açma mevzularına büyük ehemmiyet verilmelidir. Bü
tün federasyonların sistem meselelerinde bir karara 
varılmalı, vazife verilecek yerli ve yabancı antrenör
ler bu karar verilen sistemlere uyanlar arasından se
çilmelidir, 

3. Turistik, haricî seyahatlara muhakkak son ve
rilmelidir. 

Muayyen bir barajı aşamayanlar yabancı memle-
keltere idarecileri ile birlikte gezmeye yollanmama-
hdır. 

4J Spor ve tesis yapımına hiç bir zaman politika 
karıştırılmamalıdır. 

Tesisler mevzuunu, hakikat ihtiyaçları gözönünde 
tutularak uzun vadeli programlarla ele alınmalı, bun
ların bakım ve muhafazasında büyük gayret sarfedil-
melidir. 

— 224 — 
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Halen İstanbul gibi büyük bir şehrimizde beynel
milel ölçülerde nizamî yüzme havuzunun olmaması 
pek haklı olarak üzüntü mevzuudur. Bunun üzüntü
nün bir an evvel giderilmesi yerinde bir hareket ola
caktır. 

5. Profesyonel klüplerin yaşayabilmeleri için, şir
ket kurabilmeleri imkânları tanınmalıdır. 

6* Sık sık Genel Müdür ve federasyon başkanla
rı gibi teknik adamların değiştirilmemesi sağlanmalı
dır. Bunların teknik mevzuularda serbestçe hareket 
etmeleri temin edilmelidir. 

7. Dernekler Kanunun spor kulüplerine ve bil
hassa amatör kulüplere yardımı önleyen 50 nci mad
desi behemahal değiştirilmelidir. 

8. Kitle sporuna gidilme zamanı artık gelmiştir 
ve hatta geç de kalmıştır, illerden başlamak üzere il
çe ve köylere kadar spor sahalarının yayılmasına ça
lışılmalıdır. Bilhassa küçük semt sahalarının yapılma
sına büyük ehemmiyet verilmelidir. 

9. Sporda hamleyi ve gelişmeyi sağlayabilmek 
için, bölgelere yeterli kadro ve malî imkânlar veril
melidir. 

10. Okul spor faaliyetleri yeni baştan düzenlen
meli ve daha yaygın hale getirilmelidir. Temelin ilk
okullardan atılmasının yerinde bir karar olacağı inan
cı içindeyiz. 

İ L Spor artık, bütün dünyada bir ilim olmuş
tur, endüstri olmuştur. Bizde de buna uyularak, ça
lışmaların ilmî esaslara, temel yapılması zarurî bir 
hal almıştır. 

12; Sporumuza ilmî bir yön verecek, hocalar ye
tiştirecek olan eğitim müesseseleri birleştirilmeli; spor 
Akademilere ayrı, Gazi Eğitim Enstitüsü beden eğiti
mi bölümü, ayrı müesseseler olarak çalıştırılmayıp, 
bunları birleştirici mevzuat değişikliği süratle yapıl
malıdır, 

13* Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtı 
yeni baştan ele alınmalıdır, yeni çıkacak Türkiye Spor 
Genel Müdürlüğü Kanunu ile spordan anlayan kimse
lere teşkilât kademelerinde muhakkak yer verilmeli
dir. Açıkçası; (Sporu, spordan anlayanlar idare et
sin) prensibi hâkim kılınmalıdır. 

14. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün uzun 
müddet vekâletle idare edilmesi, otorite sürtüşmelerine 
sebep olması bakımından mahzurludur. Vakit kaybe
dilmeden asaleten tayin yapılması yerinde bir karar 
olacaktın 

15i Gençlere verilen burs miktarı, günün zor şart
larına uygun hale getirilmeli, bunun için de her türlü 
gerekli müzaharet alâkalılar tarafından esirgenmeme-
lidir. 

Sayın Başkan, 
A. P. Grupu adına bizim söyleyeceklerimiz ve alâ

kalıları uyarmaya çalıştığımız hususlar bunlardan iba
rettir. 

Sözlerimize son verirken, Gençlik ve Spor Bakan
lığı Bütçesinin, Gençliğe ve Türk Sporuna hayırlı ol
ması temennisiyle Cumhuriyet Senatosuna saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beler. 
Gruplar adına söz isteyesn sayın grup sözcüsü var 

mı efendim?... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ek

rem Kabay, buyurun efendim. 30 dakika süreniz var 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Zannediyorum ki, A. P. Grup sözcüsü arkadaşım 
Sayın Beliğ Beler, benim birinci defa yapmış oldu
ğum konuşmamdan esinlenerek, asla Grup olarak ve 
kişi olarak kabullenemeyeceğimiz ve kabullenemeye
ceğim bir düşünceyi burada dile getirdiler. 

Sayın arkadaşımla Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın içinde bulunduğu çıkmazları, çelişkileri, problem
leri görmede oldukça önemli ortak noktalarımız var
dır. O konudaki objektif tutumunu takdir ediyorum, 
kutluyorum. Ne var ki, konuşmasının bir yerinde 
«Biz, milliyetçiyiz, C. H. P. solcudur.» Sanki milliyet
çiliğin zıttı, sanki milliyetçiliğin alternatifi solculuk-
muş gibi; bu yanlış bir varsayımdır, yanlış bir bilgi
dir doğru değildir. 

Solculuğun karşıtı; yani sağcılık, ekonomik bir ku
ram olarak, diğer adı ile özel teşebbüscü bir kuram 
olarak bireyci çıkarı önde gören bir düşünce biçimi
dir. Solcu düşünce de, hepinizin bildiğini umuyorum, 
ulusun bütünlüğünü, ülkenin gelir kaynaklarından bü
yük ölçüde birbirine yakın biçimde yararlandırma 
düşüncesidir. Şayet solculuğun alternatifi milliyetçilik 
olsa idi, nasyonel sosyalizm denen sol olmazdı. Bugün 
onun özentesini çekenler, (ki, faşist dediğim onlar
dır vurma ile kırma ile bir yerde özel teşebbüsün; 
yani sermayederin bekçiliğini yapan sistemdir ki, o 
nedenle benimsememekteyiz. 

Milliyetçilikte, bizim Anayasamızın başlangıcında 
yer alan «Ulusun kaderde...» 

* * * * • ' 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nerede var bu 
dediğin sistem?... 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Devamla) — Sen gittin Rusya'da gördün geldim. 
«Ulusun kaderde, kıvançta, tasada ortak bölünmez il
keyi» zannediyorum ki, Sayın Beliğ Beler, benim ka
dar bilecek güçte ve yetenektedir. 

Nedir o?... Savaşta en önde, barışta tarlada, eme
ği en çok veren insanları hastane kapılarında bekler
ken göreceğiz, hapisanelerde çile çekerken göreceğiz, 
mahkeme kapılarının önünde kuyruk kuyruğa onları 
göreceğiz ve onların bu ülkenin çıkarlarından yarar
lanmasını düşündüğümüz vakit, biz solcu; ama ger
çek milliyetçilik demek olan solculuğu siz mikrofon
larda, siz meydanlarda söylemekten öte bir şey yap
mayacaksınız, bizim gerçek milliyetçiliğimize sahip 
çıkmaya kalkacaksınız. Değerli arkadaşlarım bu yan
lıştır. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Dün Mao'cular da ko
nuştu. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KABAY 
(Devamla) — Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
milliyetçiliği, Cumhuriyeti temelinde altı ilkeden ilk 
defa birisi olarak kabullenen bir partiyiz. Tereciye, 
tere satmanın gereği yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. 

Gruplar adına söz isteyen başka Sayın üye?... Bu
yurun Sayın Ucuzal, Adalet Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kabay gelip üç, beş cümle ile huzurunuzda 
bazı gerçekleri kendi tabirleriyle saptırmamış olsalardı, 
ben de bu değerli zamanınızı israf etmeyecektim. 

Ne diyor Sayın Kabay?... «Gerçek milliyetçilik, 
solculukmuş.» Değerli arkadaşlarım, solculuğun tari
fini yine kendilerinden öğreniyoruz ki, «dünyanın bü
tünleştiği bir sırada milliyetçilik olmazmış.» Bir gün 
geleceksiniz dünyanın bütünleştiği bu sırada milliyet
çilik olmaz, diyeceksiniz, bir gün gelecek gerçek mil
liyetçilik, solculara aittir diyeceksiniz. Böyle şey ol
maz* 

Hakikaten, solda milliyetçilik olsa, bu memleket
te çeşitli görüşlerin hüküm sürdüğü şu günlerde Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkam, 
bu memlekete hizmet etmek için bizimle el ele verip 
bu memleketin kalkınmasına hizmet edecek fikirlerde 
birleşmesi lâzım gelir; ama ne yazdt ki, bizi Türkiye' 

de bırakıyor, Türkiye'ye hizmet etmek için, arkada
şımın biraz evvel ifade ettiği gibi, Sosyalist Enternas-
yonele dahil hudutlar dışındaki ülkelere giderek el ele 
vermeyi daha muvafık buluyor. Milliyetçi iseniz ge
lin bu milletin çocukları olarak kendi işimizi beraber 
halledelim. Sonra da (hem dünyamn birliğe gittiği bir 
anda, hem sosyalist ülkelerde işbirliği aramada) ken
dinize birtakım çıkarlar sağlamak hevesiyle koşacak
sınız, gerçek milliyetçiliğe de, sizin gerçek milliyetçili
ğinize de bizim sahip çıktığımızı söyleyeceksiniz. 

SBRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan şah
sım adına söz istiyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sabahın erken saahnda, burada cereyan 
eden hadiseleri hep beraber yaşadık. Efendim, altı 
umdeden birisi varmış. Keşke olsa saygı ile karşılaya-
cağiZd 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Yok mu? 
Var tabiî, Tüzüğümüzde var. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Arkadaşım deminden beri arz ediyorum. 
Var mı diye gerekirse ben soracağım size. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Senin an
lamaman doğrudur, bilemezsin, bizden öğreneceksin. 
Tüzüğümüzde var, programımızda var, ilân etmişiz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen-
dinı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, Tüzüğümüz de var, programınız 
da var, tatbikatınız da?..< 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Tatbika
tımızda da var, bizde de var. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Siz her şeyiniz var. Kitap olarak, yazı ola
rak. Akgünler, bilmem her şeyiniz var. Tatbikatınız?.. 
Biz bunu arıyoruz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Onu sen 
anhyamazsın, anlamam mümkün değildir. 

BAŞKAN — Karşıhkh konuşmayın efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Zaten anlamadığım için, sizin içinizden de
ğilim ve anlamak mecburiyetinde de değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen Genel Kurula 
hitap ediniz efendim. 

Lütfen hatibin sözünü kesmeyelim, buyurun Sayın 
Ucuzal. 

SBRRI ATALAY (Kars) — Sizde bir miktar mi
safir kaldık, 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hoş geldiniz ve geç kaldınız. 

Değerli arkadaşlarım, biz milliyetçi olarak çıktık 
yoîa. Bunu ilân ettik; ama siz, bizim bu tutumumuzu 
bölücülük, diye ifade ettiniz. Mademki, milliyetçisiniz, 
madem ki Tüzüğünüzde, Beyannamenizde milliyetçi
lik yazılı, niye itiraz ettiniz?... 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Sakarya) — Biz cep-
heci değil, milliyetçiyiz^ 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Nereden doğdu millî cephe? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sizden 
doğdu. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geleceksiniz buraya, milliyetçilikle alâkası 
olmayan her türlü şeyi söyleyeceksiniz, milliyetçilikle 
alâkası olmayan her türlü tutum ve davranışa girecek
siniz; sıkıştınız mıydı milliyetçilik!... 

Sevgili arkadaşlarım, aradiğımız şeyler ne Ana
yasamızda var, ne ilân ettiğiniz şekilde milliyetçilik 
esası sizde mevcut değil. Onun için gelin bu meselede 
zaman zaman kendinize çıkar sağlamaya çalışmayınız. 
Bütün sıfatınız gerçek durumuyle ortaya çıkmıştır. 

Değerli zamanlarınızı daha fazla almak istemiyo
rum. Bu münasebetle Bütçenin Gençlik ve Spor Ba
kanlığımıza ve gençliğimize hayırlı olmasını diler, Yü
ce Heyetinize saygıyla selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Gruplar adına söz bitmiştir efendim. 
Şahıslan adına söz isteyen sayın üyeleri sırayla 

davet ediyorum. 
Muş Üyesi Sayın tsmail İlhan, buyurun efendim, 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, değer
li senatörler; 

Bir bağımsız senatör olarak ben de Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1977 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki dü
şüncelerimi dile getirmek istiyorum. 

Bütün dünyada gençliğin, genç nesillerin eğitimin
de spor büyük bir ehemmiyetle ele alınmaktadır. Spor, 
yalnız vücudun geliştirilmesinin değil, gençlerin zihnî 
yeteneklerinin, sosyal intibaklarının ve ruhî eğitimleri
nin de en etkili yoludur. 

Bugün Türk gençliği, büyük ölçüde spor yapmak 
imkânından mahrum bulunmaktadır. Tarım mekanize 
edildikçe modern yaşama düzeyi köylerimize girdik
çe, köylerde de eski sporlar olan güreş, cirit gibi alış
kanlıklar ortadan kalkmaktadır. Bu geleneksel spor
larımızın yerine köylerimizde de yeni ve modern spor 

imkânları yaratmak zarureti doğmaktadır. Oysa ki, 
halen Türk gençliğinin tamamına yakın kısmı değil 
köylerde, büyük veya küçük şehirlerde ve kasabalarda 
dahi spor yapma imkânından mahrumdur. Doğru dü
rüst bir açıkhava stadyumunun bulunduğu illerimiz 
çok azdır. Kapalı spor salonları çok mahduttur. Belir
li yerlerde toplanmıştır ve bulundukları yerlerde de 
çok yetersizdir. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde Sa
yın AH Şevki Erek beyefendinin burada dile getirmiş 
oldukları durum da nazarı dikkate alınırsa, bu 2 yıl 
içindeki çalışmaları takdirle karşılamak lâzım gelir 
kanaatindeyim. 

Okullarımızda ise gençlere spor yapma imkânı ve
recek tesisler hiç düşünülmemektedir. Öğretim ve eği
tim çağlanndkai gençlik tümüyle amatör spor imkâ
nından mahrumdur^ 

Spor bugün uluslararası sahada etkili bir tanıtma 
ve propaganda aracıdır. Bazı spor dalları başarılı ül
kelere gelir sağlayan bir endüstri dalı haline gelmiştir. 
Bütün dünya hem gençliğini beden ve kafa yapısı ba
kımından sağlam yetiştirmek, hem de sporun sağladığı 
tanıtma, propaganda imkânlarından yararlanmak için 
spora büyük önem vermektedir. Türkiye'de henüz bu 
düşünce ve organizasyon düzeyinden oldukça uzakta
yız. Hepiniz masa tenisi sporcularının Çin'de nasıl 
bir politik başarıyı elde ettiklerini bilirsiniz. Senelerce 
Amerika, Çin yetkilileri arasında görüşmeler devam 
etmiş idi, çıkmazda idi; fakat masa tenisi sporcuları 
bu hususta bir imkân vermiştir. 

Sayın Başkan , sayın senatörler; 
Öğretim çağındaki Türk gençliği tümüyle büyük 

bir bunalım içindedir. Bu bunalım, öğrenci olayları
na, toplum olaylarına yol açmakta, orta ve yükseköğ
renim çağındaki gençlik dünyanın hiç bir yerinde eşine 
rastlanmayacak ölçüde politik tahriklerin tesirinde 
kalmakta, gençler enerjilerini kavga, döğüş ve bir
birlerini öldürmekle harcamaktadırlar. 

Öğrenci olaylarının nedenlerinden birisinin, gençli
ğin spor yapmak imkânından ve alışkanlığından mah
rum edilmesi olduğunu kabul etmek gerekir. Zira, 
öğrenim çağındaki gençliğin dersi dışında meşgaleye, 
gençlik enerjisini sarf etmeye ihtiyacı vardır. İleri ül
kelerin gençliği bu ihtiyacını tamamen spor yapmakla 
karşılar. Türkiye'de ise spor yapmak imkânı olmadı
ğından, gençler başıboş dolaşmakta veya siyasî akım 
ve tahriklere kapılarak birbirlerini öldürmektedirler. 
Gençliği spor alışkanlığı içinde yetiştirmek, aynı za
manda vatan savunmasının gereğidir, 

11 — 
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Türkiye'de spor için tahsis edilen kaynaklar az
dır. Ancak, bu kaynaklar daha çok bir kaç profesyo
nel ve yalnızca gösteri değeri olan spor dalında har
canmakta, okul ve kitle sporu ihmal edilmiş bulun
maktadır. Halbuki, profesyonel gösteri sporlarında 
da Türkiye'nin başardı olabilmesi için evvelâ okul 
sporuna, kitle sporuna tüm gençliğin ilgisini çekecek 
ölçüde amatör ferdî spor imkânlarına değer verilmesi 
lâzımdır. 

Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 
Sayın Bakanın ve Bakanlık mensuplarının 2 yıl 

içindeki çalışmalarını büyük bir takdirle karşılıyo
rum. Bilhassa kaç seneden beri Yükseköğrenim Kre
di Yurtlar Genel Müdürlüğünün kredi için müracaat 
etmiş olan her genci tatmin bakımından göstermiş ol
duğu gayreti haliyle takdir etmek gerekiyor. 

Şimdi bir kaç kelimeyle, seçim çevrem olan Muş' 
taki yatırımlardan söz etmek istiyorum: 

Bu yatırımlardan bir kısmı ele alınmıştır, bir kıs
mı da etüt ve düşünce safhasındadır. Onları zikretmek 
istiyorum ve Sayın Bakanın ve Bakanlık mensupları
nın bunlardan haberi oldukları için ben sadece isim
lerini zikretmekle yetineceğim. 

İstimlâk işi: 127 bin metrekarelik bir kısımdan 57 
bin metrekarelik kısmı alınmış, geri kalan 30 bin met
rekarelik kısmının da istimlâki gerekmektedir. 

İhata duvan: Bu konu da aynı şekilde Gençlik ve 
Spor Bakanlığına intikal etmiş olan bir konudur. 

Kapalı spor salonu: Devam etmektedir, açılış me
rasimi ne zaman yapılacaktır, durum nasıldır? 

Yüzme havuzu: Bu konuda da valilikçe yazı gönde
rilmiş, yazının tarih numarası bende var, Bakanlıkta 
da vardır. 

Kayak ve telesiyaj tesisi: Bu konuda da Muş Va
liliğinin yazısı Bakanlıkta bulunmaktadır. 

Bölge Müdürlüğü binası: Bölge Müdürlüğü bina
sına yıllardır kira ödenmektedir. Bu hususta Bakan
lığın bir çalışmanın içinde bulunduğunu zannediyorum. 
Bu hususta Muş Valiliğinden buraya aynı zamanda 
bir boks, bir güreş antrenörü kadrosu için, bir hal
ter, bir futbol, bir atletizm, bir sicil lisans memuru 
kadrosu için, bir elektrikçi kadrosu, bir kaloriferci 
kadrosu için, bir tesisler memuru kadrosu, (Malazgirt 
stadı için Malazgirt'e, bir şoför kadrosu için) ve ay
nı zamanda Malazgirt stadı inşaatı için müracaatlar 
gelmiştir. Mendim, Malazgirt hakkında fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Çünkü Bakanlık mensupları, 
Sayın Bakanımız bu konuyu çok iyi bilmektedirler 
ve üzerinde önemle durmaktadırlar. İstirham ediyo
ruz, bu hususu ele alalım. 

Ayrıca, ben bir hukukçuyum, teknik bir insan 
olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Varto'da, 
Bulanık'ta kapah spor salonu mu, ne yapmak lâzım 
gelirse, bu hususta da yardımlarım istirham eder, 
1977 Malî Yılı Bütçesinin Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı mensuplarına ve Türk halkına hayırlı, uğurlu olma
sını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. Söz 
sırası Malatya üyesi Sayın Hamdi Özer'de. 

Buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; 

Konuya girmeden evvel, bana pas vermek suretiy
le kendilerine şut çekmeme imkân bırakan arkadaşları
ma teşekkür edeceğim. 

Milliyetçiliği kendi parsellerinde görenlerin ne de
recede milliyetçi olduklarını da biraz sonra huzuru
nuzda açıklayacağım. 

Sayın senatörler; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı adını taşıyan bir te

şekkülün bütçesi üzerinde görüşüyoruz. Soruyorum, 
bu ülkede böyle bir bakanlık var mıdır, gençlik var 
mıdır, gençlik var mıdır ki spor da olsun?... O halde 
Gençlik ve Spor Bakanlığından nasıl söz edilebilir?... 
Milliyetçilik maskesiyle, formasıyle huzurunuza ge
len bu teşekkülün Devlet bütçesinden pay almaya hak
kı da yok, ihtiyacı da yoktur. Önce ihtiyacı yok. 
Çünkü, bu teşekkül silâhlı çeteleriyle zaten tüccarları, 
esnaftan ve iş adamlarını haraca bağlamış, kendi si
lâhı ile kendi bütçesini tamamlamıştır. Şimdi Devlet
ten daha ne ister?... Milletin Hazinesinden alıp da 
milletin evlâtlarını birbirine kırdırmak için mi bu büt
çeyi almaya gelmişlerdir?... 

Sayın senatörler, önce haklan yoktur. Çünkü, 
Türk milliyetçiliği bu Cephe Hükümetin yüzünden 
dejenere olmuştur. Milliyetçi kim, milliyetsiz kim?... 
Belirsiz hale gelmiştir. Cephenin kendisinde zaten bir
lik, beraberlik ve dirlik yok... Cephe demek, başka 
cephelerin de varlığım kabul etmek demektir. Milli
yetçi diyenler, bu milleti namuslu, namussuz; şerefli, 
şerefsiz kamplanna ayırmışlardır. Bu mudur milliyet
çilik?... Bir doktoru işçi babasına karşı âr duymaya 
yöneten bu eğitimi veren zihniyet, milliyetçi bir zih
niyet midir?... Yurt içinde bölgeler arasında tînet 
ayırımı yapan bir zihniyet milliyetçi midir?... Karde
şi aç susuz kıvranırken milyonları cebine atan milli
yetçi midir?... Milliyetçilik maskesi altında, milliyetçi
liği ve mukaddesatçıhğı maske yaparak zavallı fakir 
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fukaranın dikkatini bir komünizm umacısına çekmek 
suretiyle rahat rahat onları iliklerine kadar soyanlar 
milliyetçi midir?... 

Sayın senatörler; 
Bunlar Atatürk'çüyüz de derler. Atatürk'ün baş il

kelerinden birisi «Yurtta Sulh, Cihanda Sulhtur.» Bun
lar ne derler?... Bu bir pısırıklıktır. Evet arkadaşlar, 
Atatürk'ün ilkesine saldıranlar, kendi kardeşlerini 
vurmak için bugün katilliği eğitiyorlar. Kardeş kanı 
döktürmeyi milliyetçilik kabul ediyorlar. Bunlar ci
hana hükmetmek için, Turancılığı öne sürmüş ve bu 
yüzden de Türkiye halklarının doğmasına sebep ol
muşlardır. Soruyorum, bu donkişotlara, Atatürk'ü bı
rakıp da nereye gidiyorsunuz?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mao'ya gidiyor-
sunuz* 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Mao'ya yalnız siz 
götüreceksiniz. Sosyal adaletin, hukukun, insanlığın, 
vicdanın girdiği bir düzene Mao'culuk giremez, her
hangi bir dikata da giremez fakat asıl oraya sürükle
yen ve bu milleti canından bıktıran sizsiniz ve siz, 
milletin hakkını, hukukunu, fakir, fukarayı savunan
ları komünist diye ilân etmekle, komünizmi metheden 
yine sizsiniz. Onun için hiç kimse milliyetçiliği kendi 
tekelinde görmesin. Bizim inancımız odur ki, Türk'üm 
diyebilen herkes, milliyetçidir; fakat biz halkçı olma
yan bir milliyetçiliği ve milliyetçi olmayan bir halkçılı
ğı da kabul etmiyoruz. 

Bir bütçe görüşülüyor. O kadar kolay, o kadar 
ucuz birtakım sloganlar bulmuşlar ki, biraz şöyle 
karşılarına dikip de hakkı savunan oldu mu, ona ko
münist diyorsunuz ve siz neyi savunuyorsunuz?..* 

BELİĞ BELER (îzmir) — Hamdi bey, sen öyle 
anlıyorsun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hayır, duymadınız 
Sayın Beler, şimdiki konuşulanı duymadınız. 

BAŞKAN — Devam ediniz, lütfen Genel Kurula 
hitap ediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar; 

Türk gençliğini kardeş katili haline getirenler, Türk 
sporunun da katili olmuşlardır. Sırtı mindere değme
yen Türk pehlivanlarının, sırtları minderlerde yapışık 
kalmıştır. Bu mudur milliyetçilik?... Vita yağının, mar
garinin pehlivanı bu kadar olur. Hasmı ile güreşirken, 
ekmek isteyen yavrunun sesini kulağında duyan bir 
güreşçinin başarısı ancak bu kadar olabilir. Bu mu
dur milliyetçilik?.» 

BAŞKAN — Sayın Özer, iki dakikanız var efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar; 

«Köylüyüz, köyden yanayız.» derler. Milletin bü
yük bir çoğunluğunu teşkil eden köylü gençleri genç 
değil midir? Yalnız yumruğunu kaldıran ve hocasına 
saldıran, birbirini kıranlar mı gençtir? İşte, aramız
da anlaşamadığımız ve anlaşmamıza da imkân olma
yan kavramlardır; bu milliyetçilik, mukaddesatçılık 
ve sosyal adaletçilik. Biz önce bunda birleşelim ki, 
gençler de birlik olsun, Gençler de birlik olmak için 
de önce dirliği sağlayalım. Sporun amacı da barıştır. 
Barışa kurşun sıkanlar, bu Milletin evlâdı olamaz, 
genci olamaz. Barışa kurşun sıkılmaz. 

Sayın senatörler; 
Dakikalar çok çabuk gelip geçiyor: fakat çok şeyi 

söylemek istiyorum; ama yine de Milletimin haysiye
tini düşünerek, kimsenin gerçek yüzünü ve gerçek sı
fatını tamamen şu Milletin kürsüsünden açıklamak is
temiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Söz sırası Balıkesir Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nda. 
Buyurunuz Sayın Aslanoğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Kısa başlıklar halinde, gençlik konuları üzerinde 
maruzatta bulunmak üzere huzurunuzdayım. 

Konuştuklarım tamamen şahsımı ilzam eden hu
suslardır, bunu belirtmeyi hassaten vazife bilirim. 
Gençler, hemen ortaöğretimden başlamak ve tüm 
okullar ve fakültelerde devam etmek üzere kamplara 
ayrılmışlardır. Bu kamplara ayrılışı, analar, babalar 
yapmaz. Bunları yapan dışta mihraklar vardır: Yurt 
dışında vardır, yurt içinde vardır. Bunları tespit ve 
itlafı hususunda bütün Devletin yönetiminde olan 
kişilere vazife düşer. Sağda veya solda; ister sağın 
biribirini, ister solun biribirini boğazlaması şekli dahi 
olsa, bizim içimizi kan ağlatan hadiseler olduğu bir 
gerçektir. Hiç bir parti hiç bir zümre ayırmadan 
söylüyorum. Sağdakiler biribiriyle boğuşsa da içimiz 
kan ağlar, soldakiler de biribirini öldürse de içimiz kan 
ağlar veya sağ sol biribirini itlaf etmeye kalksa yine 
içimiz kan ağlar. Ölen tertemiz pırlanta gibi Türk 
çocuklarıdır. Bu ifademe katılmayacak hiç bir fert 
yoktur, kanaatindeyim ve bu kanaati muhafaza et
mekteyim. 
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Silahlı mücadeleyi şehirlere indirdik, okullara sok
tuk, ve âdeta kan davası haline getirdik. Bu konuda 
Gençlik ve Spor Bakanlığına acaba bir görev düş
mez mi, diye düşündüm. Bazı görevlerin düşebilece
ğini, bazı hizmetlerin bu Bakanlık tarafından yapıla
bileceğini zan ve tahmin ederek, önererek huzurunuza 
geldim benim görüşüme göre Gençlik ve Spor Bakan
lığının bu konuda önemli görevleri vardır. Bunları 
kısaca sıralıyorum. 

Gençliğin boş zamanlarını iyi değerlendirmek için 
muhtelif tedbirler alınmaldur. Boş zamanlarını kah
ve köşelerinde geçiren, doktrin münakaşalarına namü
tenahi zaman bulan hatta daha ağır dalâletlere düş
mek yaşı içinde, çağı içinde bulunan bu gençlerin boş 
zamanlarını iyi değerlendirirsek, Batıda emsali çok
tur. Hasbel kadar gittim, gördüm, bunların yüz
de yüz olmasa bile bir kısmının önüne geçebiliriz. 

Bunlardan benim düşündüklerimi bazı arkadaş
larım söylediler, her iki partiden. Ben de huzurunuza 
gelmişken bunları sıralamaktan kendimi alamayaca
ğım. Semt sahalarının kurulması. Ben, Bahçeliev-
lerde otururum, bütün Bahçelievlerin sokaklan fut
bol sahası halinde kullanılmaktadır, basketbol sahası 
olarak kullanılmaktadır. Ben, Kore'de bulundum, 
hemen bir boşluğa bir pinpon masası konur ve ora
daki tezgâhtar gençler bunları oynar dururlar, boş 
zamanların da. Efendim basketbol potaları yapılabilir, 
voleybol ağları gerilebilir. Bunlar kontrollü olur, 
kontrolsuz olur, bazı şeylere terk edilebilir. Benim 
Bahçelievlerimde ilk kuruluşunda, fevkalâde iyi dü
şünce ile yapılmış saha bugün metruktür, harabedir, 
baykuş yuvası halindedir. 

Gençlere yazlık ve kışlık tatil zamanlarını değer
lendirmek üzere kamplar açılmalıdır. Bunlar spor
tif ve kültür kampları olabilir. Bu hususta Gençlik 
ve Spor Bakanlığında bazı çalışmaların olduğunu 
ve pek mahdut miktarda gençlerin bunlardan istifade 
ettiğini Kızılayın gençlik kamplarının bulunduğunu 
biliyorum. Ben kitle halinde istifade etmelerini söy
lemek istiyorum. 

Yunanlılar bizim bölgeden çekildikten sonra, bi
zim köyümüze bir jandarma kıtası gelmişti. Çocuk
tum miktarını tam olarak bilemiyorum; takım mıdır, 
manga mıdır bilemiyorum. Onbaşı bir barfiks yaptı 
bütün gençler sırayla üç kere çekerler, dönerler filân, 
ben bu kadar basit şeylerden bahsediyorum. 

Tesis deyince milyonların sarfı, yüzbinlerin sarfı 
ile yapılacak tesislerden bahsetmek istemiyorum. 
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Gençlerin bölgevi kardeşliğini güçlendirmek mak
sadı ile meselâ Hakkâri'den bir grup gencin Anka
ra'da, İstanbul'da, İzmir'de şurada burada vayahut 
Orta Anadolu'dan bir kısmı gencin, Batıdan, Ege'den 
bir kısım gencin diğer bölgelerde sportif faaliyetleri. 
Meselâ Urfa'daki o meşhur tarihi anıtları ziyaret et
mek; üç gün orada misafir kalmak dönmek, gençleri 
kaynaştırmak, geliştirmek, bölgeciliği kaldırmak. 
Efendim mezhep münaferetini kaldırmak; 20 nci çağ
da dile getirilecek şeyler mi bunlar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Aslanoğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Devamla) — Efendim, 
bir dakika içinde ifade edebilecek gibi değil. Ben 
misallerini verdim, örneklerini verdim. Hepinizi saygı 
ile selâmlıyor, bütçenin Sayın Bakanlığa ve aziz Türk 
Milletine hayırlı olması temennisi ile huzurunuzdan 
ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Niyazi Unsal yoklar, Sayın Kâzım Karaağaçh-
oğlu yoklar, Sayın Mehmet Feyyat, buyurun Sayın 
Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Bir Fransız atasözü vardır «Gençler ümitle, ihti
yarlar hatıra ile» der. Hele bizdeki sağ cephenin 
geçmişi kara cehaletle, kara cehalet dehlizlerine müs-
tagrak gözönünde bulundurulursa, hatıraları nasıl
dır? Hele bu gençlik bunların bir de hatıralarım bilse 
Allah korusun Türkiye ne hale gelir. 

Bir Türk Atasözü var, «Gençliğin kıymeti bilinse 
iktidarın çilesi azalır.» Ben de bunu ihtiyarlığın kıy
meti bilinir diye değiştiriyorum; iktidarın çilesi aza
lır ve kıymeti bilinir. İşte bütün mesele gençliğin 
değerini, kıymetini bilmemesi. Yalnız Cephe için de
miyorum, bu Cepheye gönül bağlamış, temiz duygulu 
zavallı bir kitle de vardır. Portekiz Atasözü «genç
lere sor onlar her şeyi bilir» der. Bunu bir mantık 
ilâcı olarak Cephenin başına, tavsiye ederim. Bunu 
böyle Başbakanlık makamının üstüne yazsa ve de
vamlı suretle baksa, gençler hakkındaki düşünce 
tarzı değişir zannederim. 

İnsan, gençlikten, ihtiyarlığa hataları götürme-
meiidir, zira ihtiyarlığın da kendisine göre birçok 
zorlukları vardır. Eğer gençliğinden ihtiyarlığına doğ
ru farkına varmadan bizdeki malûm kişiler tarafından 
bilinçsizce hatalarını götürmüşse, (O hataları götür
düğünün farkında da değil) gizli bir mikrop gibi onun 
şuur altını tamamıyle deşer ve Türkiye'yi işte bildiği
niz bu hale getirir. John Paul'un dediği gibi, «ru-
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hun gençliği ebedîdir.» Ruhun gençliği ebedîdir ve 
gençlik ebedîliktir. Ben, bu gençliği belli konulara 
inhisar ettiren zavallılara sesleniyorum. Gençliğin ne 
olduğunu iyi düşünürsek, daima yenilenen, değişen 
çağ, değişen uygarlık karşısında, fikirlerin değişmesi. 
îşte bu değişen fikirler intibaktır gençlik. 

Bir İsmet Paşayı düşünün, kendisinin solunda bir 
sosyalist parti kurmaya kadar müsaade etti ve özgür
lük tanıdı. Biz bugün, onun daha sağındaki bir dü
şünceye tahammül gösteremiyoruz, işte ismet Paşa 
mı genç, biz mi genciz? işte insanı sadece, bir cis-
mani tamamiyyet olarak bilen, manen mefluç kimse
lerin anladığı manada, gençlik sadece yaşla ölçülmez. 
Gençlik, bir düşünce çizgisinde belli bir hedefi gö
rüp veyahut görememektedir. 

Anna Fred'un bazı nazariyeleri gibi bizdeki sağ 
cephenin bazı mensupları bunu sadece sekse intikal 
ettirebilir. Ama, bunlara diyeceğim yok. Çünkü 
bunlar gençliğin belli öcüleri, belli kıstasları. Görüş 
açılan o, inanç tabanlan o, iman tabanları o, cennet 
düşünceleri o, cenneti belli şekilde tanımlarlar, çirkin 
nefislerim tatmin etmek için. işte bu tip zihniyeti ta
şıyan bir kadronun iş başında bulunduğu sırada. 
gençliğin halini siz düşünün. 

BELİĞ BELER (izmir) — Herkes çıktı, arka
daşların bile dışarı çıktı, bak kimse yok, kimse dinle
miyor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beni dinle 
biraz beynin yıkansın. Sen cahil kalmışsın. Seni 
izmir dahi adam edememiş, ama ben seni nasıl adam 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen. 

BELtĞ BELER (izmir) — Kimse dinlemiyor se
ni, dinlemek mecburiyetinde miyiz bunları Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Beler lütfen karşılıklı konuş
mayalım. Altı bütçe daha görüşeceğiz. Sayın hatip
lerin dikkatine sunarım.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Yıllar boyu, 
özerklik bahanesi ile nakarat gibi, tekrar edile geldi. 
Efendim, üniversitenin özerkliği mani oluyor. Soru
yorum, Gençlik ve Spor Bakanını burada muhatap 
olarak kabul etmiyorum. Genç delikanlıyı muhatap 
olarak kabul edemem; çünkü Bütçe Karma Komisyo
nunda elektrikli havanın yumuşaması için spordan 
anlamadığımı bir misâl ile belirttim. Sadece bir 
konuyu sordum. O sualime cevap vermediler. Onun 
için ben de bu konuda kendilerini, özür dilerim cid
diye alamam. Benim burada muhatabım, tamaımyle 

Cephenin başı, Başbakandır. Cevap verseler de olur, 
zaten beklediğim de yok... 

Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 
55 tane yurt vardır. Bu yurtlardan hiç birinde cina
yet işlenmez. Diyelim ki solcular yapıyor, özerk 
olan üniversitelerin yurtları da tamamıyîe devlet gü
venlik kuvvetlerine açık ve yüksekokul yurtları ve 
özellikle okulların kendisi neden cinayete panayır 
haline getirilmiştir? Vakıflar Yurdu Genel Müdür
lüğü zannederim ki, iktidann bir kanadına bağlı bir 
bakanlık tarafından idare edilmekte, «Akıncılar» 
denilen galiba belli bir grup bu yurtlarda kalmakta
dır. Bu yurtlarda hiç bir cinayetin olmadığı; ama 
diğer yurtlarda olduğu, Kredi Yurtlar Genel Müdür
lüğünün Yönetim Kuruluna gençleri tahrik eden 
bazı milliyetçilik teraneleri ile kitap yazan ucuz kah
ramanların, sahte kahramanların kökenini bilirim. 
Bunların ağabeyleri ile yıllar boyu arkadaşlık ettim, 
hatta patronları sayın Türkeş ile ailece tanışınm. 
Fakat, bu zavallı kimselere bunu soruyorum: Türki
ye'de bir sağ dikta oluştuğu zaman evvelâ bu zavallı 
karafatma denilen böcekleri yiyecektir. Bu, komü
nist bir ihtilâl olursa evvelâ kendisini hazırlayan aşın 
sol ucu yiyecektir. Ordu ile pazarlığa geçecektir. 
Netice itibariyle Ordudan alacağı direktif karşısında, 
seni destekleyen gençliği ezeceksin cevabı karşısında 
diktasım kurduracaktır. Bu ahmak kadro bunu bile
mez mi? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bütçe üzerine... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hele özellikle 
bu kadroyu bu şekil bir yola kananize eden, sözüm 
ona yarım yamalak kitaplarla gençleri baştan çıka
ranlar bunları bilmiyor mu? ister solda, ister sağda, 
ister Atatürk adına her ne nam altında olursa olsun 
sokakta olup biten, her hareket böyledir, ister din 
aşkına, ister millet aşkına, ister doğru veya yanlış 
hangi yolda olursa olsun, sokakta bu işler halledile
mez. 

Sokağın sağı solu yoktur. Sokak her ne nam al
tında olursa olsun anarşiktir. Fikrin aşırılığı yoktur. 
Fikir sokağa çıkmadığı takdirde, eyleme dönüştürüi-
mediği takdirde, illegal davranışlara ve örgütlere dö-
nüştürühnediği takdirde fikir fikirdir. En aşın sivri 
bildiğiniz fikir mukaddestir. İster sağda ister solda 
hiç bir kitap zararlı değildir, her kitap her fikir bir 
şeyler verir. 

Bu nedenle, fikrin sokağa intikalini sağlamaya ça
lışan bazı silâhşor yazarlar; ister sağda, ister solda 
olsunlar bu topluma hiç bir şey kazandırmazlar ve 
bindiği dalı kesmektedirler. 
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Bunu iyi bilsinler ki, sağcıların liderlerinin daha 
düne kadar merhum Talât Aydemir hadisesinde, on
dan evvel çok solcu askerî kanattan emekli olmuş 
kimselerle, ittifak haline girmişlerdir, ayrılmışlardır, 
birleşmişlerdir. Bu gençlik bunları bilse onlann ar
kasından gider mi? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Feyyat, lütfen 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Ba
kan bu nedenle ben senin de izinde gittiğin, korktu
ğun; korktuğun için görev yapamadığın, nüfuzunu 
yurtlara götüremediğin için sana acıyorum, sana za
vallı bir ilkokul talebesi gibi baktığım için, senin lider
lerine hitap ediyorum. 

Saygılarımla. 
AHMET KARAYÎĞÎT (Afyonkarahısar) — Sa

yın Başkan ne biçim konuşuyor. Zavallı kendisi, ba
sit adam. Terbiyesiz bunlar. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Feyyat, lütfen, 
vaktiniz bitti buyurun yerinize. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bunu nalbanta verelim. 

BAŞKAN — Bu üslup içinde devam etmeyin 
efendim lütfen, rica ediyorum, Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ahmak, otur 
yerine, ahmak. 

BAŞKAN — Bir Sayın Bakan için böyle ifade
lerde bulunmayın lütfen efendim. Rica ediyorum. 
Tamam efendim, vaktiniz bitti efendim. 

Sayın Selâhaddin Babüroğlu, buyurun efendim. 
BELİĞ BELER (îzmir) — Seni bağlamalı diyo

rum da inanmıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Beler, lütfen efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler. 

Bu bütçenin lehinde konuşacağım. Yalnız izin 
verirseniz, Sayın Bakana bir serzenişim olacak. Hat
tâ bir kınamam var, bunun dışındaki politikanın le
hinde konuşacağım. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan; 
Spor, tıpkı yazarlık gibi, tıpkı sanat gibi kişilere 

kalıcılık sağlayan bir daldır. Sporcu öldükten sonra 
ismi geride kalır. Başka hizmet dallarından farkı bu, 
spora hizmet eden sporun politikasını yapan bakanlar 
da böyledir. O halde bu tür bakanlar çok açık seçik 
ve partizanca politikaya girmemelidirler. 

Sayın Bakan, gençlik teşkilâtının bir kısmının ken
dinde olması dolayısiyle politikaya kayabilir; ama bu 
yersizdir sporda bağdaşmaz. Bu uyguladığımız yay

gın bir spor politikasını karalayıp gidiyor. Belki çok 
açıktan politikaya kayması kendi partilerini memnun 
edebilir; ama kendisine kalıcılık sağlamaz. Bu tu
tum, yaptığı işlerde kendisine kalıcılık sağlayacak 
niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Spor, bölgelere göre dallara ayrılabilir. Meselâ 

Amerika'da pankreas. Türkiye'de güreş, Kırkpınar 
güreşi Trakya'dan eleman çıkarır. 

Sayın Bakan, 
Bir hazine keşfetmişsiniz, o hazine Ağrı, Kars, 

Erzurum ve Doğu - Anadolu'nun kentleridir. Bu 
yörenin insanları çok iyi boksör olurlar, bu yörenin 
insanlan çok iyi atlet olurlar, bugüne kadar keşfedil
memişti. İster tesadüfen ister bilerek olsun bu yöre
deki madenî cevheri bulmuş olmanızdan dolayı sizi 
kutlarım. Bir zamanlar biz Erzurum'da çocukken 
boks eldivenini bile görmemiştik. Ama, boks eldiveni 
girdikten sonra 1946'da Sebahattin Erman kanalı ile 
Erzurum'dan dünya ringlerinde dövüşen boksörler 
çıktı. Uzun koşu için Ağrı'ya elinizi attınız, uzun ko
şuda bizi gururlandıracak sportmenler çıktı. Türkiye' 
nim en güçlü, hatta dünya ringlerinde dövüşebile
cek, Amerika'da buna benzer bölgeler boksörleri ve 
bu tür güreşçileri Doğu'da bulursunuz. İşleyiniz bu 
madeni, işlediğiniz müddetçe sizi biz her zaman des
tekleyeceğiz. 

O, dağk'mn bir avuç un sarmayacağı bilekleri, 
dev yapılı kişileri düşününüz, o Ağrı'yı, o Bingöl'ün 
yaylalarındaki insanlan görünüz; bu madeni işlettiği
niz zaman ne yaman sporcular olacaklar görürsünüz. 
Bunların atacağı yumruğun karşısında kimse dura
maz. Binaenaleyh bu yönden rica ediyorum Doğuya 
biraz daha hızla eğiliniz. 

Bir başka önerim var. Söz almamın nedenlerin
den biri de budur. Türkiye'de nedense buz pateni spo
runa iltifat edilmemektedir. Oysa buz pateni halk spo
rudur ve yaş tanımaz, 80 yaşındaki kişi de paten ya
par. Türkiye'de ayağımıza takunyayı takarak; Sayın 
Ayrım da bilecek, takunyayı takarak sizin zevkle sey
rettiğiniz İsveç patencilerine benzer oyunları çocuklu
ğumuzda yapardık. Şimdi Ankara'da 2,5 milyon lira 
harcanmış ve Kurtuluş Parkında bir buz pateni alanı 
yapılmıştır. Bu belediye ile Gençlik ve Spor Bakan
lığı arasında kartopu gibi birbirlerine atılarak 2 yıldır 
işletmeye açılamamıştır. 

Bunları harekete geçiriniz. Belki bu spor ilk önce 
üst düzeydeki kişilerden başlayacaktır; ama aslında 
halk sporudur. Doğu Anadolu halkı yapmakta idi, 
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dünya patencileri arasına paten rekortmenini bu yolla 
sokarsınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yaygın sporla büyük cevheri bulabilirsiniz, bu 

cevher Türk halkıdır, Türk insanıdır. Niçin cevher
dir? Kore'de o savaşa katıldığımız zaman yaralılar 
hastaneye getiriliyordu; (Ben olaya katılmadım, ar
kadaşlarımdan naklediyorum). Amerikalı, ingiliz, 
Fransız yaralı kolu şöyle çizümişse yaygara ile ba
ğırtı ile edepsizlik ederek hastaneye geliyor. Bir Türk 
çocuğunun kolu kesilmiş, gözleri yaşlı; fakat yayga
rası yok, acaba bu Türklerin barbarlığından mı böy
le yapıyorlar diye bakmışlar. Aslında Türklerin asale
tinden ileri geliyor, yaygaracı olamayan tipinden 
ileri geliyor. Zamanım 10 dakika olduğu için fazla 
işleyemeyeceğim bu konuyu. 

Bizim millî oyunlarımıza kadar böyle gitmiştir 
bu üstün insan niteliği. Bu cevheri sporda da işle
diğimiz takdirde göreceksinz dünya spor alanında 
çok önemli sonuçlar alacaksınız. Bu hususu çok kısa 
olarak vurguladım. Zannediyorum spor dalında çalı
şan uzman arkadaşlar benim ne demek istediğimi an
ladılar. 

Özetliyorum; Doğu Anadolu'nun insanının bazı 
spor dallarında başarısı yüksek olur. Onları deneyi
niz. Başlamışsınız, yalnız başladığınız Spor Bakan
lığının konuları geneldir, hatta evrensel niteliği var
dır. 

Sözlerimi bağlamak isterim. Bütün dünya sahala
rında, televizyonlarında seyrediyoruz, futbol zaten, 
profesyonelliğe kaymış bir daldır. Atletizmde aslında 
amatörlük hâkim. Ama, özellikle sosyalist uluslar at
letizme de profesyonel niteliği dolaylı olarak sokmuş
lardır. Amatör sporcuları kabine olarak, hükümet po
litikası olarak himaye etmek ve uluslararası alana 
sokmak zorundayız. Bir ulus kuvvetli ve uygarsa her 
dalda kuvvetli ve uygardır. Eğer ata sporu güreşte 
sırtımızı minderler kurtarıyorsa, eğer spor alanların
da görünüyorsak ve hiç olmazsa adımız duyuluyor
sa, futbolda adımız duyuluyorsa, musikide adımız du
yuluyorsa, teknikte de adımız duyuluyorsa demektir 
ki uygarlık yoluna girmişiz. 

Ben bu yaygın politikanın izlenmesi nedeniyle 
(Yurtlardaki cansüucı politikanız hariç) Bütçenizin 
bu kısmının lehinde konuşmuş oluyorum: Yukarıdaki 
girizgâhımı da ciddî bir serzeniş olarak Sayın Ba
kana duyuruyorum, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 
Söz sırası Sayın Lûtfi Bilgen'de.. Yok. 
Sayın İskender Cenap Ege.. Yok. 
Sayın Cihat Alpan, buyurun efendim. 

CÎHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler, tekrar huzurunuza çıktığını için 
özür dilerim. Bu defa kendi adıma konuşacağım ve 
daha evvelki çabuk konuşma sırasında atladığım ve 
önem verdiğim bazı hususları kısaca açıklayacağım. 

Bizim teknik hizmetleri yürüten Bakanlıkların öte
den beri bilinen bir hastalığı vardır. Bu hastalık tek
nik hizmetin uzman personelinin çoğunluğunu mer
kezde Bakanlık karargâhında görevlendirmektir. Hal
buki, memleketin her köşesi hizmetlerin uzmanına 
muhtaçtır. Ye bu yüzden, teknik hizmet bakanlıkları
mız memlekete yaygın başarılı hizmetler göremezler. 
Ben dikkat ediyorum; spor hayatımdan tanıdığım eski 
arkadaşlarım var, Gençlik ve Spor Bakanlığında da. 
Teknik elemanların istihdam oram giderek artıyor. 
Aman, Bakanlığımız bundan içtinab etsin, hizmetler 
çok iyi tartılsın ve her birine, yani adama göre iş de
ğil, işe göre uygun nitelikte adam ayırıp görevlendi
relim. 

1977 yatırım projeleri için dikkati çekmek üzere, 
1976'daki uyarsızlıklardan bahsetmiştim. Ondan bir 
iki misal vereceğim. 1976 projeler listesine göre; 
Siirt'e ve Adıyaman'a birer 25 metrelik kapalı yüzme 
havuzu yapılacaktır. Siirt'in su durumunu orayı gör
meyenler bilmez, çok sıkıntılıdır. Yani, insanlar içe
cek suyu dahi zor buluyorlar, su kaynakları başında 
katle varan hadiseler olur ve birliklerimiz, orada 
bulunan birliklerimiz de bu sıkıntıyı çeker. 

Adıyaman küçük bir il merkezimiz. Ama ikisi de 
trahom bölgesinde. Mücadele yapıyor Sağlık Bakan
lığı. Bu tesislerin yerlerini kararlaştırmadan önce 
Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı ile temas edip de «Ben 
buraya yüzme havuzu yaptırmak istiyorum, ne der
siniz?» diye sorsa idi, tahmin ediyorum Sağlık Bakan
lığı (Aman daha mücadele bölgesidir, «onuna yaklaşı
yoruz buraya düşündüğünüzü 3 - 5 sene sonraya te
hir edin) diyebilirdi. 

Aynca; Adıyaman'ın yüzme havuzuna, belki ora
dan istek vaki olmuştur. Bunu Bakanlığımız kendili
ğinden düşünmemiştir. Onun sebebini de ben orayı 
gördüğüm için biliyorum. Yanında bir petrol kam
pı bulunuyor, orada bir yüzme havuzu vardır. Adı
yaman'daki çocuklarımız oradan faydalanamıyorlar-
sa bize bir yüzme havuzu yaptırın demişlerdir. Ama 
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iklim şartlan Adıyaman'da yapılacak yüzme havu- j 
zundan uzun müddet faydalanmayı mümkün kılmaz 
ve zaten oraya yaptıracağımız, harcayacağımız pa
raya değmez. Oraya bunların yerine eğer lisesinin 
bir spor salonu yoksa spor salonu yaptırılmalı idi. 
Pratik ve doğrultucu bir çalışma usulü tavsiyesinde 
bulunacağım. Ben kurmay hizmetlerinde işi doğru
ya götürebilmek için tatbik ederdim. 

Yapılacak her türlü tesisi değişik renklerle büyük 
ölçekli bir Türkiye haritası üzerine dökünüz. Yapıl
mış olanlar, ama yalnız bizim Beden Terbiyesinin ve 
Bakanlığın değil, bütün devlet müesseselerinin, Silâh
lı Kuvvetler dahil.. Göreceksiniz ki, bu tespit işi dü
zeltici fikri ortaya koyacaktır, size o empoze edecek- 1 
tir. Bunun, başlangıcı çok yorar insanı, ama sonu 
sizi mutlaka tutarlılığa götürür. I 

Efendim; eğitimde, sporda, her şeyde imkân ve 
fırsat eşitliğini sağlamak, yürütümünü kollamak Ana
yasamızın vaz ettiği' sosyal hukuk devletinin gereği
dir. Açılan spor merkezlerinde tatil süresince neler 
yapıldığım mecmualardan, geçen sene televizyonun 
yayınladığı programdan gördük. Ama, bunu daha yay
gın hale getirmek mümkündür daha az parayla. Ne 
yapabiliriz? Tarım Bakanlığının genç çiftçiler için i 
açtığı (4K) kampları vardır. Toprak - Su Genel Mü
dürlüğünün açtığı çiftçi kanıplan vardır. Kızılay Ge
nel Başkanlığının Türk çocukları için, yabancı ülke- J 
lerden davet edilen çocuklar için açtığı kamplar var- I 
dır. O kamplarda Kızılayın tedarik ettiği teknik ele
manlarla yapılacak sporları değil, Bakanlığımızın ve 
de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün düzenleye
ceği programların uygulanmasını esas tutturalım. Bu
nun peşine düşünüz! 

Efendim; millî takımlarımızın yapacaklan müsa
bakalar için hazırlanmaları, keza olimpiyat kafileleri
mizin hazırlanmaları öteden beri bir mesele olur ve 
bu konuda çok paralar harcanır. Daha müsabakadan 
önce değerli sporcuların cezalandırılmasını gerektire
cek, üzüntü verici olaylar cereyan eder. Bütün bun-
lan önlemenin çareleri artık bizde de doğuyor. 

Daha önceki konuşmamda, sözlerimin başında zi
yaret ettiğim spor okullarım söylemiştim. Bu ziya
ret 1956 senesi Ekim ayında olmuştu. Birbirini ta
kiben; İngiliz Ordu Beden Terbiyesi Okulunu ziya
ret ettiğimde okulun komutanı çok müşekkel bir «bi-
rigadiye» bizim eski tuğbay dediğimiz rütbede bir in
sandı. Kore'den dönmüş, kendisi memleketinin olim
piyatlarda birkaç defa sporcusu olarak temsilciliğini 
yaptığı için getirilmiş, o okulun komutanlığına ve-

| rilmiş ve o okulda hakikaten İngiliz Ordusu en seç
kin insanlarım kullanmış, müteveffa Mareşal Mont-
gomery'de o okulda komutanlık yapmış. 

Kore'de, bizim tugayla dirsek temasında savaşan 
İngiliz Tugayının bir subayı olduğu için Türk Askeri
nin gösterdiği kahramanlığın hayranı olmuş. Onların, 
korumakta olduğu saygısını ziyaret boyunca bize 
gösterdi ve okulu gezmeye, hazırladığı programı uy
gulamaya koyulunca bizi ilk önce askerliğimizi, ge
leneğimizi, tutkumuzu, mesleğimizi biliyor, evvelâ 
çok basit bir depo gibi bir barakaya götürdü, nis-
sen tipi.. Girdik, balkonuna çıktık, bir alarm zili 
çaldı ve hemen savaş yüzmesi gösterisinde bulunan 

I o çevredeki bütün erler tam kuşanmış olarak suya 
atladılar ve bizi, orada göreceklerimiz üzerinde çok 

I heeycanlı, canlı bir hale getirdiler. Ondan sonra da 
(ki, asıl şimdi arz etmek istediğim şeye geliyorum) 
Melborn Olimpiyatlarına hazırlanan İngiliz Millî 
takımlarından o okula tertip edilmiş olanların gös
terisini takip ettirdiler. Eskrim şampiyonlanm, ken
di boksörlerini' ve buna benzer diğer sporcuları. Gel
dik, aynı tertibi Fransa'da gördük, aynı tertibi Al
manya'da Köln'deki meşhur KARL DtEMMn Beden 

I Eğitimi Enstitüsünde olimpiyata gidecek kız spor
cuların hazırlıklarını gördük. 

Binaenaleyh; bizde de tutulacak yol, gerek millî 
I amaçlardan önce, gerek şimdiden hazırlığına girişil

mesini önerdiğim olimpiyatlar için spor akademile
rimizi buna göre donatalım, kadrolarını dolduralım 
ve bütün bu işleri orada yapalım. Bunlar yetmeyebi
lir. İştirak edeceğimiz branşlara göre, faraza binicilik 
ekibimiz için Ordunun yarışmalar grupunda; kürek, 
sutopu, yüzme, faraza Deniz Kuvvetlerinin Eğitim Ko
mutanlığında, yani belli yerlerde. Spor kulüplerimi
zin de hakikaten çok mücehhez olanları var, çok de
ğerli hocalara sahip olanları var. Bu yerleri belli ede
lim, onlara destek olalım, göreceksiniz çok büyük 
farklı neticeler alacağız. 

İmkân ve fırsat eşitliği çerçevesinde belirtmek is
tediğim diğer bir husus da, burslar konusudur. Burs
ları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ne derece yaygın hale 

§ getirirse ve ölçüsünü günün şartlanna ne kadar uy-
durabilirse o kadar büyük faydalar sağlayacak. Ama, 
bunun dışında birçok müesseselerin, hatta kişilerin 
tesis ettiği burslar var. Bunlardan çoğu karşılıksız. 

I Ben şahsen eğer bursu bir ilkeye bağlamak istiyor-
I sak, onlara da rica edelim, karşılıksız durumdan çı-

I karsınlar, onlar da karşılıklıya çevirsinler işi.. Bu su
retle; zaman geçiyor, şartlar ağırlaşıyor, burs isteyen-
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ler çoğalıyor. Onları başka türlü karşılayamayız. Bi
rikimleri, fazlalaşmaz burs isteyenlerin. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere efendim lüt
fen bağlayınız. 

CİHAT ALPAN (Devamla) — Tamam efendim. 
Efendim; benim noksan, mühim arzım bu kadar. 

Hepinize tekrar teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Alpan. 
Söz sırası Sayın Sırrı Atalay'da, buyurun Sayın 

Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz 

almış değildim. Ancak, Adalet Partisi Grupu adına 
bir kıymetli arkadaşımızın yapmış olduğu suçlama 
olmasaydı bir Konuşma yapma niyetinde değildim. 

Cumhuriyet Halk Partisi, sosyalist enternasyonale 
katılma karannı Kurultayında almış bulunuyor. Bu
nu takip eden ilk günden itibaren ülkemizde büyük 
bir suçlama kampanyası başladı. Biz elbette ki böyle 
bir karan alırken, Türkiye'nin koşulları içerisinde 
ilkel nitelikteki böyle basit kördövüşü, anlamlı bir 
suçlamayı göğüslemeyi göze almış idik. Bu bizim ka-
derimizdir. Türkiye'nin siyasî hayatında, ondan öte
ye Türkiye'nin var olma hayatında C. H. P. atılımcı 
ileri, demokratik, medenî bir amaca ulaşmanın tüm 
engelleri aşmayı göze alabilmiş ve bunu sırtlamış, 
omuzlamış tek partidir» Dünyanın bugün mevcut ya
rım yüzyılı geçen demokratik partilerde bir elin par
mağı kadar sayılacak az partilerden birisi de Türki
ye'de bulunan C. H. P.'dir. 

Siyasî hayat içerisinde partiler çok kısa süreler
de iktidara gelebilirler, iktidardan gidebilirler; ama 
bugün yaşlı dünyamızda 50 yılı aşmış demokratik ni
telikte partiler çok azdır. Özellikle C. H. P.'nin gö
revini üstelenmiş partiler, geri kalmış veya gelişmek
te olan ülkelerde pek az bulunmaktadır. 

Dinler bile toplumda ve dünyada mevcut tutucu 
çevreden kurtulabilmek için insana yeni özlemler, ye
ni umutlar getirmek üzere toplumda ilerleyebilmişier-
dir. Onlar ilk anlarında bugün C. H. P.'nin Türkiye' 
yi geliştirmek ve kökleştirmek için yaptığı mücade
lede olduğu gibi, ilkel, gerici, faıtucu, emperyalist zih
niyetlerde olduğu gibi güçlüklerle karşılaşmışlardır. 

Türkiye'de de olan budur. Her geri kalan ü'keler-
de iki görüş vardır : Biri, dış tutucu emperyalist zih
niyete bağlı ve onun paralelinde olanlar, diğeri de 
kalkınmakta olan ülkeleri kendi egemenlik hakları
na uygun olarak ileriye götüren, o ülkenin gerçekten 
yurtseverlerinin bir araya getirmiş olduğu atılımcı ve 
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ileri sol partiler. Bugün Afrika'da olan o, dün Asya' 
da olan o, daha önce Avrupa'da olan o. Şimdi Tür
kiye'de aynı oluş içerisinde bulunuyoruz ve C. H. P. ' 
si böylesine çok büyük bir görevi yüklenmiş bulun
maktadır. 

Her şeye rağmen, tutucu ve geri kalmış bir ülke
de mevcut nizamı ve düzeni muhafaza etmek ve on
dan yana olmak gayet kolaydır; ama onu değiştir
mek, ülkenin kaderini değiştirmek güçtür. Önemli 
olan, bu güçlüğü omuza alıp götürebilmek, bunu ya
pabilmektir. Bizim ile diğer partiler arasındaki bü
yük fark işte burada. Bizim başımızı dik, sesimizi 
yükselten onur verici, omuzumuza aldığımız görev, 
A. P. ve diğer partilerle aramızdaki fark işte bura
da. Bu nedenle bizi anlayamazlar. Bu nedenle Sos
yalist Enternasyonale C. H. P.'nin girişini bir ko
münist teşekküle giriyor gibi, kamuoyunda yaymak 
isterler. Elbette ki Demirel, Sosyalist Enternasyonalin 
bir komünist örgütü olmadığını bilecek bir kültüre 
sahiptir. Bilmiyor ise, Türkiye'nin Başbakanlığında 
işi ne?.. Hükümette işi ne?.. Biliyor; ama bilmesine 
rağmen, herkesin gözünün içine baka baka bunu bi
zim egemenlik haklarımıza, bunu bizim milliyetçilik 
anlayışımızla bağdaşmadığını söylemesi, gerçekten 
üzerinde önemli, ibretle durulacak bir olaydır. 

Sosyalist Enternasyonale dahil devletler bugün 
Avrupa'nın ileri memleketleridir. Almanya'nın, İs
veç'in, Norveç'in, Avusturya'nın, İngiltere'nin, İtal
ya'nın bütün iktidarı paylaşan veya tek başına ikti
darda olan partileri Sosyalist Enternasyonale dahil 
bulunmaktadırlar ve orada büyük sorumluluklar ta
şımaktadır. 

C. H. P., ileri insan düşüncesini korkusuzca ya
şama hakkını vatandaşlarına veren ve yoksulluktan 
kurtulmak isteyen halkın özlemlerine kulak asan si
yasî partilerle fikir ahşverişi yapabilmek ve Türkiye' 
nin dar çemberini yırtıp, onu hukuk devletinin koşul
larına kavuşturabilmek için sosyalist enternasyonale 
girebilme kararım almadan dolayı belki bizim bugün 
tutucu siyasî iktidarlar 50 veya 100 sene sonra ancak 
idrak edebileceklerdir. 

Bunu, siyasî nedenlerle Başbakan söyleyebilir ve 
bundan medet umabilir; ama Cumhuriyet Senatosun
da bir siyasî partinin sözcüsü çıkıp «Siz yarar aradı
ğınız zaman çeşitli konulara başvuruyorsunuz» şek
linde bir suçlama ile gözümüzün içine baka baka söy
lemesini gerçekten çok ilkel, çok basit, gerçekten 
Cumhuriyet Senatosunun seviyesine uygun görmüyo
ruz. 
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Yeter artık : Böylesine basit, böylesine çok ilkel 
suçlamalarda bulunmak dünyanın en demokratik en 
ileri siyasî partileri Soscyalist Enternasyonale dahil 
olur ve onun görüşlerini paylaşır iken, ona girmeye 
karar vermiş olan bir siyasî teşekkülü burada gelip 
kötülemek hazindir. 

Ben çok iyi hatırlarım, 1950 yılında ilk defa 30 
yaşında genç milletvekili olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine üye olduğumuz zaman, Ezanı Arapça' 
dan Türkçe'ye çevirme ilk mücadele idi ve 30 yaşında 
bir delikanlı olarak girdiğim Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde o zamanın siyasî iktidarı (ki, şimdi ona 
sahip çıkıyorlar, uzun yıllar reddetmişlerdi; ama şim
di ondan başkası olmadıklarını kendileri ifade ediyor
lar) Demokrat Parti, C. H. P.'yi lâyik anlayışından 
dolayı suçluyordu. Kürsüye çıkıyorlar, kürsülerden 
iniyorlardı ve meydanlarda büyük bir mücadelenin 
kavgasını veriyorduk kendileriyle. Lâyiklik, dinsizlik
tir diyorlardı. Hatırlıyorum isimleri şu anda hafızam
da. Kürsüdeki eyâletleri ve C. H. P.'sine ağır itham
ları; lâyiklik, lâyiklik, dinsizlik lâyiklik komünistlik, 
lâyiklik dini inkâr cümleleri ve o ithamları. O fırtı
naları geçirdik, o selleri göğüsledik. 

Şimdi de sol düşünce demokratik sol, Sosyalist 
Enternasyonale aynı mukavemetlerle karşı karşıya. 
Bunları de yeneceğiz. Türk milletinin sağduyusu ile 
bunları da onlara öğreteceğiz. Bizim bir ayrı görevi
miz de var : Türkiye'de C. H. P. olarak, medenî nor
mal, münasebetleri yıkmak isteyenlere ayrıca hukuk 
devletini öğretmek, solu öğretmek, fukaralıktan kur
tulmanın nasıl olacağını öğretmek, kalkınmayı sağla
mak. 

Hatırlarsınız Plana bir zamanlar «pilâv» diyordu-
lar. Burada, ba kürsüde çıkıp söylüyorlardı. Plan 
neyimize gerek, bize pilâv lâzım diyorlardı. Planı 
inkâr ediyordular, planı da alıştırdık. Çok şeye alış
tırdık, şimdi sosyalist enternasyonale de yavaş ya
vaş kendilerine alıştıracağız; ama aradan zaman geçe
cek çok şeyler kaybedeceğiz ve bir gün sosyalist en
ternasyonale layiklikte ve diğer konularda olduğu gi
bi, alıştırılmış olarak göreceğiz. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Baş

kan, topluyorum. 
Genç bir Bakanın başında bulunduğu Gençlik ve 

Spor Bakanlığına bağh yurtlar işgal altındadır : Tıp
kı bir düşman, herhangi bir ülkeyi işgal ederse, iş
gal ordusu hangi koşullar içerisinde hareket ederlerse, 
bugün ülkemizde birçok yurtlar böylesine düşman top

raklan işgal edilircesine işgalin altındadırlar. İşgal 
etmiş bulunmaktadırlar ve oraya ülkenin birçok ye
rinden gelen düşüncesi aynı olmayan gençler gireme
mektedir, orada bannamamaktadır, işgal altındadır
lar. Bu işgale son verilsin. 

Bir diğer konuya da Sayın Alpan değinmişti, ben 
kısaca iki cümle ile değineyim. Burslar ve kredilerde, 
bölgelerarası dengeyi sağlayabilmek ve farklılığı gi
derebilmek için; yoksul, millî gelirden az pay alan 
ve eğitimde eşitlik fırsatına sahip olmayan bölgeler için 
bir çareyi bulabilmek lâzımdır. Belli standartlar içeri
sinde, belli formlar içerisinde millî gelirden en büyük 
payı alan bölgelerin çocukları içinde bu imkânlardan 
faydalanmak ölçüsü aynı olacak. (Tıpkı üniversiteye 
girebilmek için Sarıkamış Lisesinden, Tunceli Lise
sinden mezun, öğretmeni olmayan, şehir yüzü gör
meyen çocuk ile Fen lisesinden mezun olan kimseyi 
imtihana alacaksın aynı sorulan sorup diyeceksin ki, 
üniversiteye girebilmek için ikinizde aynı şeyleri bil
mek zorundasınız) Bu adaletsizliktir, ondan öteye bu 
haksızlıktır. Aynı şekilde de kredi ve burslardan is
tifade için de bölgelerarasındaki farklılığı giderebil
mek için eğer belli yeni ölçüler, yeni görüşler getiril
mezse, bölgelerarasındaki farklılığın giderilmesinde 
bu Bakanlık da kendisine düşen görevi yerine getirmiş 
sayılmaz. 

Sayın Babüroğlu'nun özellikle geri kalmış Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinde yeni spor dallarına gidil
mesinin, iyiliğini ve lıayırh bir başlangıç olduğunu 
ifade edeyim; ama yurtları işgal altında gençliğin 
kıyıma uğradığı ve gençliğin sokaklarda öldürüldüğü 
bir Bakanlığın Bütçesinde sadece kış sporlarına belli 
bir eğilimden dolayı lehinde oy vermenin rahatlığım 
Sayın Babüroğlu görüyor, ben göremiyorum, beni sev
gili hemşerim bağışlasın. 

Bu Hükümetin yani, MC Hükümetinin, meşruiye
tini yitirmiş bir Hükümetin bakanlığının olumlu her
hangi bir tarafı az da olsa görülmesinden dolayı ba
ğışlanma imkânım bulamıyorum. Meşruiyetini yitir
miş artık Türkiye'nin kaderinde bir dakika bile kal
ması, ülkenin aleyhinde olan bir siyasî topluluk yığın 
halini almış, hukuktan nasibini tüm olarak yitirmiş 
bir hükümetin içerisinde bulunan bir bakanlığın büt
çesi lehinde oy vermenin rahatlığını bulamıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca (S. Ü.) — O çizgi, anlattığım kısım içindedir. 
Siyasal kısan için serzenişimi her halde dinlememiş
ler. 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Babüroğlu. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Geldiğimizden beri 

(10 seneden beri) hep böyle oldu. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Beler. 
Efendim, yeterlik önergesi var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym 
sırada kaç kişi var?.. 

Başkan, 

BAŞKAN — Saym Ucuzal var efendim, yeterlik 
önergesi geldi. Ancak, Sayın Niyazi Ünsaî, Kâzım 
Karaağaçlıoğlu, Lûtfi Bilgen, Ekrem Kabay, İsken
der Cenap Ege arandıkları halde bulunmamışlardır. 
Sıra Saym Ucuzal'da yeterlik önergesi var okutuyo
rum. 

Yüce Başkanhğa 
Gruplar adına konuşulmuş, şahısları adına da 6 

üye görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Görüşmelerin yeterli olduğuna kan! olduğumdan, 
müzakerelerin kifayetini tensiplerinize arz ederim. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

BAŞKAN — Öaerge hakkında konuşmak isteyen 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Görüşmelerin yeterliği hakkındaki önergeyi tasvi-
b 'nkc sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, çahşma süremizin dolmasına 5 dakika 
var Saym Bakam kürsüye davet edip bir başlangıç 
konuşması yaptıktan sonra araya fasıla gireceğinden, 
konuşmalarının bütünlüğünü kaybetmemesi için ve 
fakat 5 daklkamn da bizim için çok kıymetli olduğu
nu da ifade ederek saat 13.55'dc toplanmak üzere 33 
neti Birieşimin Birinci Oturumunu kapaüyorum. 

Kapanma saati : 12.55 

>o< 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13,55 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Abdüîgani Demirkol (Urfa), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkamnca S, Ü.) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

Komisyon yerini alıncaya kadar saym üyelere bir 
maruzatsın var. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S. Sayı
sı : 628) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/509; C. Senatosu : 1/507) (S. 
Sayısı : 629) 

5. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/504; C. Senatosu : 1/502) (S. Sayısı : 624) 

6. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/498; C. Senatosu 1/496) (S. Sayısı : 618) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 
626) 

8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 
1/509) (S. Sayısı : 631) 

9. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/500) (S. Sayısı : 
622) 
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10. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/503; C. Senatosu 1/501) (S. Sayısı : 
623) 

11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi. 1/501; C. Senatosu 1/499) (S. Sayısı : 
621) 

12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : J/510; C. Senatosu : 1/508) (S. Sayı
sı : 630) 

13. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu \ 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec- ' 
lisi 1/500; Ç. Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 620 \ 

14. — Fırat Üniversitesi 1977 yıh Bütçe Kanunu \ 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 1/503) (S. Sayısı : 625) 

15 . — Anadolu Üniversitesi 1977 ydı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/497; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 
617) i 

16. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1:499); C. Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 
619) - i 

17. — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu '. 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/507; C. Senatosu : 1/505) (S. Sayısı : 627} \ 

18. — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kana- ' 
nıı tasarısı ve Bü*çe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/512; C. Senatosu : 1/510) (S. Sayısı : 
632) 

BAŞKAN — Dün görüşülüp kabul edilen üni
versiteler bütçeler! açık oya sunulacaktır. Açık oya 
sunulacak bütçeleri teker teker bi's-'mze arz edlyo- : 

rum. Küreler sıra-ar arasında dolaştırılarak oy top- ! 
lama işlemi yapılacaktır. 

628 sim saydı İstanbul Üniversitesi, 629 sıra sa
yılı İ.?isB.bu! Teknik Üniversitesi, 624 s;ra sayılı Ege 
Üniversitesi, 6J8 sıra sayılı Ankara Üniversitesi, 625 < 
sura sayılı Hacettepe Üniversitesi, 631 şıra say»?! İk
tisadî ve Ticari İlimler Akademileri, 622 ora rayı'ı 

• Çukurova Üniversitesi, 623 sıra sayılı Diyarbakır 
Üniversitesi, 621 sıra sayılı Cumhuriyet Üniversitesi 
630 sıra sayılı 19 Mayıs Üniversite^?, 620 sîra sayılı 
Bursa Üniversitesi, 625 sıra sayılı Fırat Üniversite!?:', 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi 
Gene! Müdürlüğü bütçeleri üzerinde gruplar ve üye
ler konuşmuşlar, konuşmaların yeterliği önergesi, 
yüksek onayınıza sunulmuş ve kabul edilmişti. 

Şimdi, yapılan tenkit ve temennilere ve suallere 
de cevap vermek üzere Gençlik ve Spor Bakam Sa
yın Ali Şevki Erek'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurunuz saym Bakan. 
Konuşma süresi bir saattir, bilginize arz ediyo

rum. 
A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLİĞİ BÜT 

ÇESİ (Devam) 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Tokat Milletvekili) — Sayın Başkan, saym 
senatörler; 

Trî* rs bu ru lan b'r saatlik müddet zarfında say-
gı-v^er s sr-~>t«>r arkadaşlarımızın Bakanlığımıza kar-
ŞÎ j onelî ikWi eleştirilere ve temennilere cevap ver
in n e çal saçağım; ama Yüce Heyete önce ŞUHU ba-
IVfnV-. işerim ki, Türk spor poHiikasıyle beraber 
t un hükümet noılilkarmznı ele alındığı Gençlik ve 
Sp-v Takanağı Bütçesinde meselelere bütün genişlî-
ğ«3 k panrnk basmak ve Yüce Senatonun zabıtlarına 
h :ç Vr meseievl karanlıkta bırakmama niyetiyle ha
reke' ettlö ;mi Yüce Senatoya arz etmekte fayda ma-
kıl """a eti !JD, um ve bu anlayış içinde Saym Başka-
nm k"'-rafiti ğ- müddet içinde mülâhazalarımı tarnam-
îam™- a çer ~acağun. 

S a ; ^ ' ğ ^ r senatörler; 
Gı^cîık ' e s P ° r Bsksakğı Bütçesini iki kısımda 

m jvs.„ çimek durumundayız. Birinci kısımda Türk 
si »r pc'':/fi ?_•, Türk spor pcütlkasmı nerede ve na
sıl devraldık, 31 Mart 1975 tarihinden 3 Şubat 1977 
tarihine kadar devraldığımız Türk spor politikasını 
nereye getirdik, hangi katkıda bulunduk, bu katkı. 
lanmısın hedefi nedir evvelemirde bunun planını çiz
meye çalışacağım:, ondan sonra Bakanlığıma bsğiı 
yurtlar meselesine, yurtlar meselesi dolayısıyle anar
şik olaylara, anarşik olaylar dolayısîyle şshsmıa, Ba
kanağıma ve Hükümetime yöneltilen eleştirilere ce
vap vermeye çalışacağım. 

Saygıdeğer senatörler; 
Evveia şana tespit edelim: Türk spor politikası

nı ve Türk gençliğini gpn~a çekebilmek için Türk 
sporuna yüceltebilmek İçin acaba Bakanlık olarak 
hangi prensipler: yerleştirmeye çalıştık, bu prensip
lerin ışiğı akonda yüce Milletimize ve onun yüce 

617 sıra sayın Anadolu Üniversitesi, 619 sıra saydı temsilcilerine 
Atatürk Üniversitesi, 627 sıra saym înöaü Ünivcr-

ıhiklik? 

sitesi, 632 sıra sayılı Selçuk Üniversitesi. 
I Bunun muhtelif yön'eri var. C. H. P. Sözcüsü 
î saym arkadaşmuz bütçe rakamları arasındaki mü-
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nasebeti kurarken, bu aradaki münasebeti, bu ara
daki farklan küçümser vaziyette konuştu ve dedi ki, 
«Sayın Bakanisk kendisini başarılı sayıyor. Biz OPM 
başardı saymıyoruz.» 

Biz kendisiyle aynı fikirde olmadığımız için Genç
lik ve Spor Bakanhğmı; yani bize vekâleti lâyikı 
veçhile nasıl ifa etliğimizi sadece bir yönüyle değil, 
sadece rakamsal ifadelerle değil, diğ 2r yönleriyle ga
yet açık, kesin ve net hatlanyle ortaya koymaya ça
lışacağız. 

Saygıdeğer senatörler; 
Arkadaşlarımın temennilerine sonsuz saygınız 

vardır. Keza, eleştirilerine sonsuz saygımız vardır. 
Bu cleşiri ve temennilerden şüphesiz faydalanacağı
mız cihetler vardır. Ancak, hemen şunu söyleyeyim 
kî, meselelere derinliğine parmak basan, meseleleri 
kökünden kavrayan, Türk sporumu ve Türk gençli
ğini hangi hedeflere götürmek için neler yapmak 
gereklidir, gibi meselenin temeline asdan noktalara 
tam manasıyîe parmak basılmadığ^m müşahede et
menin üzüntüsü içindeyim. 

Bu Hükümette vazifeye başladığınız zaman Hü
kümet Programında açıkça söylediğimiz, bugüne ka
dar en az 53 yerde tekrar ettiğimiz, geçen sene Ko
misyon zabıtlarında, Millet Meclisi zabıtlarında, Se
nato zabıtlarında radyo ve televizyon konıış-malan-
mızda, basın toplantılarında, temel atmalarda, a ç ı ş 
larda bütün Türk Milletine söylediğimiz bir politi
kayı bir kere daha bakmadan ve usanmadan Senato 
zabıtlarına intikal ettirmeyi tarihi bir görev addedi
yorum. 

Türk genç'.'ğini ve Türk sporumu birleşik kaplar
da at başı ileriye götürmek için her şeyden evvel alt
yapıyı tamamlamak lâzımdır. Hemen şunu söyleye
yim ki, 1938'den itibaren kurulan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ve Türk gençliğine ve sporuna ve
rilen önemin en büyük sembolü olan 1969'da kuru
lan Gençlik ve Spor Bakanlığının bizden evvelki hiz
metleri Türk sporuna ve Türk gencine azımsanmaya-
cak, küçümsenmeyecek büyük hizmetleri getirmiştir. 
Ancak, hangi hizmetlerin geldiğini, bundan sonra 
bize hangi hizmetlerin daha yapılması lâzım geldiği
nin muhasebesini gözler önüne sermek lâzım. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Büyük Atatürk'ün spordaki ilkesi, herkes için 

spor ilkesidir. Yaş ne olursa olsun, yediden yetmişe 
kadar herkesin spor yapmaya ihtiyacı bulunduğu ve 
bütün milletlerin fertlerine spor yaptırılmak gerek
tiği ifadesi yüce Atatürk'ün prensiplerinde kesinlik
le vazedilmiştir* ama her şeyden evvel Türkiye'mizin 

içinde bulunduğu ihtiyaçlar silsilesi, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu sınaî, ekonomik, kültürel ve sosyal 
atılımlar gereği şu anda bu kadar ulvî, bu kadar bü
yük prensiplerden evvel her şeyden evvel % 50'ye 
yakını genç nesil olan Türk Milletinin % 50'sini spo
ra çekmenin yollarını aramak gereklidir. 

Biz bunu nasıl aradık? Biz bunu bundan evvelki 
butça rakamlarıyla bu sene getirdiğimiz bütçe ra-
"kamiarı mukayese edildiğinde, millet hazinesinden 
hangi fedakârlıklara katlanarak neler getirdiğimizi 
gsyet açıklıkla söyleyeyim, ' 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün birim
lerin bütçesi, yüce komisyonun yaptığı ilâvelerle 2 

i milyar 509 milyona ulaşmıştır. Bu bir rekordur. 
Bu, kesin bir rekordur. 1976'mn 1 milyar 631 mil
yonuna göre ha seneki artış % 60,1975'in 1 milyar 133 
milyonuna göre yüzde 130 ve saygıdeğer Cumhuri
yet HaTk Partisi sözcüsü arkadaşımızın söylediği gi
bi, 1974 Bütçesi tamamı 769 milyon liraya göre 
% 180 değil, % 230 civarında bir artışla yüce mille
tin önüne rakamsal bir devrimle, rakamsal bir ifade 
ile, rakamsal bir hizmetle gelmenin huzurunu ve gu
rurunu taşıyoruz. Bu huzuru ve gururu veren mille
timizdir ve onun yüce temsilcileri olan senatörlerimiz 
ve milîetvekilîerinıizdir;' yani Yüce Parlamentodur 
saygıdeğer arkadaşlarım. 

Aynı nispetleri sırası gelince bağlı birimlerde ve 
merkez bütçemizde kesinlikle açiğa çskarmaya çalı
şacağım. Nitekim, Bakanlık bütçemizdeki nispetler 
bir evvelki yıla, özellikle 1974 bütçesine göre % 105 
civarısda, Î975 bütçesine göre % 70 ve 1976 bütçe
sine göre % 60 civarında bir artış sağlamış bulun
maktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü, «Aka

demilerin açılması fikrinin isabetli olduğunu» kay
dederek akademilerimiz hakkında bir kısım eksiklik
lerden söz etti. 

Gerçekten, bu kadar hayırlı bir faaliyeti yapnıa-
I mızdan ötürü, geçen sene birkısım çevrelerden bü

yük eleştirilere muhatap olduk. Hiç olmazsa ana.fi-
kirde sayın sözcünün akademilerin açılmasında ya
rar gördüğünü söylemekten memnuniyet duyduğumu 
belirtmek isterim. Eksikler keyfiyeti için sayın söz
cü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini ele aldı. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Herhangi bir geçmiş devrin eleştirisini katiyen 

I düşünmeden söz ediyorum. 10 Aralık 1975'de Mani-
1 sa Gençlik ve Spor Akademisini, Î2 Ocak 1976'da îs-
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tanbul Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisini 
biz açtık. Biz devralarak açılan, devraldığımız aka
demi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademiğidir ve sa
dece 19 Mayıs Spor ünitelerinden istifade etmek üze
re kurulmuştur. Bu akademinin ne kadar ihtiyacı var
sa, bu ihtiyacını biz sırtlarımızda hissettik. Ba ihti
yaçlarım sutlarımızda taşımanın da heyecanı ve zev
kini taşıyoruz. Kendilerine yaptırdığımız döt katlı bü
yük bir binayı bu sene emirlerine vermiş bulunuyo
ruz. Sadece onunla da değil, Beytepe'de 500 bin met
rekarelik bir yeri Devlet Planlamaya da teklif etmiş 
olmak üzere, müstakbel, kendisine özgü binalarına 
kavuşturma hazırlığını kesinleştirmiş bulunuyoruz. 
Esasında bizim 1975'in sonunda ve 1976'mn başında 
açtığımız akademilerin kendisine özgü binaları vardır. 
Gerek Manisa'nın, gerek İstanbul Gençlik ve Spor 
Akademisinin kendisine mahsus spor salonları, kendi
sine mahsus dershaneleri, yüzme havuzlan, statları 
mevcuttur. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Akademileri açarken her zaman tekrar ettiğim bir 

prensibi btsrada açıklıkla söylemek isterim. Kâr ve 
zarar hesabını bir dengeye koyduğumuzda bu iki aka
deminin açîlraasînda kâr mülâhaza ettik. Eksiklikleri 
vardır : Salon yönünden eksiklikleri vardır, bir kısım 
tesisler yönünden eksiklikler vardır; bu eksiklikler ha
len Bakanlığımın Beden Terbiyesi Teşkilâtına bağlı 
oîan tesislerde giderilmektedir. Bunun dışında bütün 
eksikliklerini tamamlamak üzere Gençlik ve Spor 
Akademilerine gayet geniş tahsisatların ayrıldığını 
açıkça söylemeyi bir borç biliyorum. 

Özellikle Manisa Akademisinin halen mevcut te
sislerinin ikmali için bu bütçemize 3 milyon lira, ikin
ci kısım inşaatı için 5 milyon lira, (ba 5 milyon lira 
ile ilâve dört tane kapalı spor selonu vardır) İstanbul 
Gençlik ve Spor Akademisi için birinci kısım ikmali 
içîn 5 milyon lira, ikinci kısım ikmali için 7,5 milyon 
lira ödenek konmuş bulunmaktadır. Her birisine iki
şer tane lisan laburatuvan tesis ettirilmiştir. Kendile
rine; (aynı zamanda hiç bir yüksekokulumuzda, ta* 
memen bîr İstanbul Hukuk Fakültesinden, bir iktisat 
fakültesinden farkı bulunmayan) gençlik ve spok aka
demilerimize geçen sene 1 milyon 710 bin nispetinde, 
sırf yaptıkları tedrisatın önemine binaen 1 milyon 710 
bin lira gıda yardımı konmuş. Bu sene bu gıda yar
dımı önümüzdeki bütçe ile 3 milyon 200 bin liraya 
çıkarılmış buîanmaktadsr. Bununla burada okuyan 
ksz ve erkek gençlik ve spor akademisi öğrencilerimi
ze gıda yardam imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

J Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın sözcünün hayret ettiğim, garipsediğim ve 

belki yanlış anladığım bir fikrine burada itiraz etmek 
istiyorum. 

«Gençlik ve Spor Akademilerinde son zamanda 
öğretim kuramlarında görülen huzursuzlukların çık-

I madığmdan, bahis ile bunların basma getirilen genel 
sekreterler vesilesiyle huzursuzluk çıkacağım» söyle
diler. 

Bu bir kehanet midir? Temenni ederim ki, bir ke
hanet olmasın. Çünkü iyi bir kehanet değildir, fayda
ya dönük bir kehanet değildir. 

EKREM KABAY (Burdur) — Müfettiş gönderdi-
I niz, müfettiş. 

GENÇTİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Evet. Müfettiş gönderdim. 

I Müfettişi şunnn için gönderdim; on kişilik müfet
tiş gönderdim. Nerede zehir ve mikrobik faaliyet var-

I sa zamanında, ve anında bertaraf etmek için gönder-
I dim, gayet tabiî. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın üyeler lütfen. 

EKREM KABAY (Burdur) — Kehanette bulun
madığımı söylemek için ifade ettim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
I EREK (Devamla) — Bir daha o konuya geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sakin olarak devam 
buyurun efendim, lütfen efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
I EREK (Devamla) — Sayın Başkamın, tabiî «müfet

tiş gönderdiniz» deyince arkadaşımızin söylediğini ka
bul etmek ve gerekçesini de söylemek durumundayım. 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun Sayın Ba-
I kan, buyuran. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın senatörler; 

Evvelâ şu hususu gençlik ve spor akademilcrimiz-
J de iki yıldan beri süregelen öğretim ve eğitimin ak-
I şamaması kıvanç verici bir olaydır. Bahse konu sek-
I reterieıden İstanbul Gençlik ve Spor Akademisinin 

genel sekreteri 1,5 yıldan beri görev yapmaktadır. 
Manisa Gençlik ve Spor Akademisi sekreterinin göre
vi, takribi altı yedi aydan beri sürmektedir. Bugüne 
kadar huzursuzluk çıkmaması çok kıvanç verici bir 

I olaydsr, bundan sonra olay çıkmaması eğitim ve öğ-
j jetimi aksatacak bir hareket nereden ne şekilde, ne 
I suretle gelirse gelsin, göndereceğimiz müfettişlerle, 
1 Yaptığımız yönetmeliklerle bu yaptığımız yönetmelik-
I "eri tam manasüyle uygulamanın neticesinde gerçekten 
I jugünkü strateji, bugünkü durum itibariyle iftihar ve-
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rici bir düzeydedir. Temennimiz aynı iftihar verici dü
zeyin devam etmesidir. Bu konuda saygıdeğer sözcü
nün müsterih olmasını temenni ediyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Konulara sırasıyk gelmek istiyorum. Bu arada 

Sayın Cihat Alpan, boş zamanların değerlendirilmesi 
konusasda gayet isabetli ve özellikle uluslararası uy
gulamalardan misal veren eleştirilerde bulundular. 

Bu konuda Beden Terbiyesi Bütçesine geçtiğimde 
Türk sporuna ve özellikle bu bizim neslimizin yapısı
na tekabül eden genç nesle ne şekilde spor yaptıraca
ğımız, ne şekilde imkânlar hazırladığımız meselesine 
gelince orada dokunmak istiyorum. Yalnız İzcilik ve 
Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğümü
zün faaliyeti çerçevesi içinde yönettiği eleştirilere kı
saca değinmek isterim. 

Evvelâ şunu söyleyeyim; şu anda Bakanlığımızın 
11 sabit 4 yan sabit, 5 çadırlı ve 63 seyyal gezegen ça
dırlı kampı bulunmaktadır. Bu kamplarımızdan, bu 
sese 21 bin gencimiz istifade etmiştir. Bu gençlerimi
zin sayısını artırmak, bu karaplann sayısını özellikle 
daha ziyade çadırlı, yarı sabit tesisli kamplarımızın 
sayısını artırmak için programımızda getirdiğimiz ye
nilikler vardır. 

Saygıdeğer arkadaşlarıma şunu da belirtmek is
terim, gerek 1975 ve 1976'da gerek 1977'de özellikle 
okul dışı gençliğin spor yapma imkânlan, dinlenme 
imkânları, istirahat etme imkânları ilk defa kuvveden 
fiile 1976 yılında çıkarılmış bulanmaktadır. İlk defa 
diyorum, uygulama ilk etap olması itibariyle, nispet
ler bakımından iki bini aşmayan bir adede baliğ ol
muştur. Şüphesiz bu miktar bizi de tatmin etme
mekte, bu miktarı çoğaltmanın yolarım bu bütçe
mizde aramanın gayreti içindeyiz. 

Saygıd eğer arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız, 

«akademilerimizde bir kısım derslerin boş geçtiğin
den» bahsettiler. Arizî sebepler dışında; yani rapor 
veyahut bir öğretim üyesinin ayrılması dışmda şu 
anda her üç gençlik ve spor akademisinde de bütün 
derslerimiz doludur, tam manasiyle eğitim yapıl
maktadır. Meğer ki, herhangi bir başka üniversite 
geçiş olmaya, meğer ki, uzun süren bir rapor hadi
sesi olmaya... Bugün elimde adetleri vardır gerek 
profesör, gerek doçent, gerek öğretim görevlisi ola
rak bütün derslerimiz şa anda akademilerimizde tam 
manasiyle doludur. Yaz kamplan ve kış kampları 
gerçekten Avrupai seviyede kendilerine en üst sevi
yedeki imkânlar tanınarak, kendilerine Sarıkamış'ta, 

Ududağ'da bugün Türk Milletinin hazinesinden ve 
bütçesinden maksimum seviyede imkânlar tanınarak 
kamp yapma fırsatları verilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız, 
«gençlik soruman ile ilgili bir genel müdürlüğün bu
lunduğunu ve bu Gençlik Sorunlan Genel Müdür-
MiğüEÜn acaba hangi konularla iştigal ettiğini sordu-
laî'.^ Gençlik üzerinde bir araştırma yaptılar mı, de
diler. Şu anda Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü 
11 konu üzerinde ciddî şekilde araştırma yapmakta
dır. Bunların bir kısmını tamamlamıştır. Bir kısmı 
tamamlanmak üzeredir. Bilgi için söylüyorum, genç
lik meselelerinin genel görünümü; suçlu gençlik, genç
lik olaylanmn tarihsel gelişimi, gençliğin teşkilâtlan
ma meselesi ve milletlerarası ilişkiler, gençliğe hiz-
meî götüren derneklerin envanteri ve bunlarla olan 
münasebetler Türkiye'de çıraklık ve kalfalık yapan 
gençlerin meselelerinin incelenmesi, yüksek ve orta
öğrenim kesiminde gençlik ve spor sorunlan araştır
ması önprojesi, gecekondu gençliğinin sorunları 
araştırması önprojesi, yurt dışmdaki gençlik mesele
leri araştırma önprojesi, Türkiye'de gençlik sorun
lara araştırma önprojesi, kırsal alanda toplum kalkın
ması ve gençlik meseleleri isimli 11 konuda geniş 
bir çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalann ışığı 
allıda esas itibariyle Bakanlığımızın, faaliyetleri yürü
tülmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bakanlığımın en büyük ünitelerinden birisi ofen 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Bütçesine ge
çiyorum. Sözlerimin başında dedim ki, saygjdeğer 
senatör arkadaşlarını; eleştirileri ile bizlere ışık yak
tılar; ama bizim kanaatimize göre meselelerde arka
daşlarımın temele dokunan noktalarım, naçizane 
af buyursunlar, bir vekilleri oiaraEv Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin bir üyesi olarak gönlümün arzu 
ettiği nispette meselenin temeline müteveccih, mese
leyi kökünden kavrayan, gerçekçi bir biçimde acaba 
bu ihtiyaca nasıl cevap verebiliriz, daha gönlümüzün 
'stediği manada anlatmaya daha geniş yer verselerdi, 
daha olumla olurdu kanaatini aflanna sığınarak karşı-
İsyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türk sporunda şa politikayı izledik ve bu politi

kayı yerleştirdik. Her şeyden evvel arkadaşlarımdan 
bir kısmı; eleştirilerini söyleyen Hikmet Aslanoğlu 
nrkadaşm ve Sayın Adalet Partisi Sözcüsü kıymetli 
sporcu arkadaşımız Beliğ Beler, Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü arkadaşımız, diğer kişisel görüşlerini 



C. Senatosu B : 33 S . 2 . 1977 O : 2 

anlatan arkadaşlanımz, «olimpiyatlarda ne netice l 
alıyoruz. Güreşte şu dorumdayız, olimpiyatlara göre 
şu neticeler elde edilmiştir. Elde edilen neticeler te
sadüfidir, kahve köşelerinden gençlerimiz kurtula-
mamaktadır. Anarşiye itilen gençlik boş okkığu 
için gidiyor, mümkünse bunu buraya alsak, anaışl j 
daha az olur veya olmaz» dediler ve hep neticeleri 
söylediler. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, neticeleri söylediler. Şim
di biz ona hangi ilâcı getirdik, şimdi biz ona ne yak
tık oraya geliyorum, saygıdeğer senatörler, oraya ge
liyorum. Kahve köşesinden kurtulması için acaba ne 
yapmamız lâzım gelir, oraya geliyorum. 

Türk Bayrağının eskiden olduğu gibi şeref kürsü
lerinde güreşle, atletizmde, boksla ısrarlı ve istikrarlı 
bir durumda dalgalanabilmesi için ne yapmak lâzuu 
oraya geliyorum. Boş vaktini anarşi ile geçirmek is
teyen biri varsa, boş vaktini anarşiye kaptıran biri 
versa, anarşiye yakasım kaptırmaması için ne yaptık, 
şimdi oraya geliyorum. 

Bizim getirdiğiniz politika, işte bu neticelerin ilâ
cı olduğu ksıaatirjdeyiz. Belki yanılıyoruz; ama biz 
doğruluğuna inanıyoruz. Nasıl ilâcı?.. 20 milyona ya
kın, her şeyden evvel 20 milyona yakın Tüîk genci
nin .spora çekilebilmesi için 3 şey lâzım saygıdeğer 
senatörler. İki yıldan beri bu politikayı gsyet 
net hatları üz elhamdülillah yerleştirmeye mu
vaffak olduk. Üç şeye ihtiyacımız var. Tesis, o tesi
sin bzşırrla o tesisle sporu öğrelecek spor atlarnı ve 
orada spor yakmaya elverecek spor araç ve gereci 
Bunun yanında, bunun teferruatları vardnr, bunun 
ayrı ayrı şşklan vardır. Sporcu beslenme terz', spor
cu sağlığı ve diğer yan tesirleri bunun iskele dul mey
dana getirmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarını ; 
Bıkmadan usanılmadan söylediğim bir gerçeği ir-

kere daha Seaato zabıtlarına intikal ettirmek istiyo
rum. Gerıçüği sp.>ra çelunc-k, kahve köşelerinden kur- ) 
itarmak, beynelmilel sahalarda veyahut bizatihi yurt 
içinde iyi neticeler almak herşeyden evvel bol sporcu 
tarlasına bağîidır : Î3ö bini geçmeyen lisanslı sporcu 
ile 4 - 5 bin lisanslı güreşçi He 70 bin ÜSHÜSIÎ falboleu 
ile nereye, ne zaman hangi nispette ulaştırılır. Kir 
şeyden evvel şunu söyleyeyim. 31 Mart 1975 tarihin
de devraldığuruz Türkiye Cumhuriyetinde 104 tane 
kapak, spor salonudur, faal olarak çalışan. Bu spor 
salonlannırç % S7'si de 1965'tea sonra yapılmıştır, IQ4 
spor sa'c-nunun % 87*si. 500 küsur kazamızda spor 
salonu yoktur saygıdeğer senatörler. Bütün büyük 

faaliyetlere rağmen, bütün emeklere rağmen totodan 
gelen 1 milyara • rağmen, bütçeden ayrılan bütün pa
rslara rağmen; Ödemiş'te yoktur, Turgutlu'da yoktur, 
Edremit'te yoktur, Şile'de yoktur, Havza'da yoktur, 
I-îûvsa'da yok'ur, Çarşamba'da yoktur, Tosya'da yok
tur, Arhavi'de yokiur, Yusufeü'iKİe yoktur, Sarıka-
nrş'ta yoktur, Doğubeyazıt'ta, Fain-os'da yoktur, Sil
van'da yoktur. 

Meselenin özü burada, mesele 20 milyona spor 
tesisi hizmet götürebilmek meselesi. Onun için Ba
kanlığa geldiğimizde, onun için Sayın Başbakanımın 
re Hükümetimin programında emredilen statüyü 
mevkii mer^iye'e koyduk. Bir kısmının ağzında, 
inançları olmadığına inandığım veyahut zabıtları ve 
beyanları lAyıkı veçhile tetkik etmediklerine inandı
ğım bir kısmı ifadelerde bu söz konusu edildi. Evet 
Türkiye'nin, normalinin dışında bir yılda fazladan) ÎOO 
spor salonu yapmaya ihtiyacı vardır. Başka türlü gü
reşte eğer bütün kasalara, icap ederse nahiyelere ve 
.köylere sps.r tesisini yayamazsanız, onlarım basma 
yetenekli antrenörleri ve spor eğiticisini gdüremezse-
niz, onların elime gerekli araç ve gereci veremezseniz 
lisanslı sporcu sayımz 100 binlerin arasında kalır. Li-
snrnh sporcu sayısını, diğer bir ifade ile sporla uğra
şan genç sayısını milyonlara baliğ kıldığınız zaman 
Türk sporu istenilen mevîdye ve mertebeye gelecektir. 
Me^lerdn temellide yafan ilâç budur. Diğer mesele
ler buıslarm neticeleridir. 

Bır.:ua için ne yaptık? Bunun için dedik ki, Genç
lik ve Spor Bakanlığı her sene normal ysptjğı yatarımı 
yopçm, aynen bunun; üzenine de her yıl semte d örtük, 
mahalleye dönük, kasabaya dönük, kazaya dönük 
çahşma salçaları, yüzme havuzları yapsın, çahşma 
s'rrdyümkın inşa etsin dedi':. Bir spor dalında, 11 tarse 
fjpor dalı icra edildiği hecap edilirse gür:: si, hal'er i, 
bskru dahi'; j'"cptîğ;nîiz spor salonları politikasının 
ksh?îi anlaşılır.-

? tir dik İnııur'a savgideğ ». -"V v> -' r*«'n;*T-»n? îŞîmiîl 
şana getirdik; 1974 Eütç; 

2.50 nTtmuyîe 1577°de 1 milyar 215 m-ilyon lirayı yü
ce huzurlarınıza getirdik. 1974 Bütçesisin % 250 katı. 

Srym ~üzcü;, fiyat artırımlar:ru söyledi. Eğer fiyat 
nrürîmlanyle bunu'kapatabilirseıtiz, o tabiî sizin iktl-
3&:.iî korrJGktürdeki arayışmıza, bu korundaki belâga-
tlıtizt bağlı derim; ama benim elimdeki rakam; 
1274'te Beden Terolyer'uin Bütçesi 356 milyon, 1975 
te İ milyar 215 milyon, 1976'da 751 milyon, Î975'te 
499 milyon. 
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Yatırımlara ne ayırdık? 1974'te yatıranlara ayrılan i 
186 mıilyon, 1975'te 290 milyon, 1976'da 436 milyon, 
1977'de sadece beden terbiyesine ayrılan yatırını mak
tan, bugüne kadar olan bütçelerdeki rekor seviye olan 
853 ırci'îyon. İyte harada yatıyor sporun temeli. Pa
rasal teminatım buraya getirmişiz. Bütün bütçe sıkış-
tıranalarırca rağmen, şunu söylüyorum bütçe sıkıştır
ması derken; Türkiye'nin büyük bir Millî Savunma 
giderine ihtiyacı vardır, Türkiye'nin büyük bir sınaî 
kalkınmaya ihtiyacı vardır, Türkiye'nin hem savun
ma bakımından, hem sınaî yatırım bakımından bü
yük iîîcb;âğ';an on!ara ayırma imkânı vardır. Anaya
sanın verdiği ö'çüler içiade bizim ayırab:îd:.*ğ"miz; 
ama rekor seviyede ayırabiîdig'mıiz miktar budur 
saygıdeğer arkadaşlarım. 

1976'da ne getrdik? Hesap veriyorum Mü'et kür-
süranden bülün Türk kamuoyuna, hesap veryomm. 
1976'da, burada bir değerli arkadaşınsın1 gösterdiği, 
ilânını beklediği, tabiî bü'çe kesJiîkş^kten sonra bu 
i'ân edilecektir. Devlet Pîanîama yatınmlsn geç-in 
sene mayıs aysnda ilân edilmiştir. Burada, resmî ga
zetede ilân edilen rakam şudur saygıdeğer arkadaş
larım: 135 spor salonu 1976 için, 19 yüzme havuzu, 
39 tane seyircili stad, 6 tane teiesîyej, tesisatı ve Tür
kiye'de ilk defa Erzurum'a bir cirit alam; getirdiği
miz yatırım budur. 

Bu sene aynı bütçeyle ne getirdik? Bu sene 122'si 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait olmak üze
re, 10 tanesi Bakanlık bünyesindeki akademilere ait 
olmak üzere, 6 tanesi de sadece masa te
nisine ait olmak üzere, bu sene getirdiğimiz spor sa
lonu rakamı 138'dir. Bu sene getirdiğimiz havuz ra
kamı 1.1 tane Beden Terbiyesine, 2 tane Bakanlık 
bünyesine olmak üzere 13 tane yüzme havuzu, 16 ta
ne stat getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, bir cirit aüanı daha, bu konudaki yüksek 
potansiyeli bulunan Konya'mıza bir karakucak ve 
bir kısım telesiyej tesisleri de 1977 programında yer 
almıştır. 

Şimdi, saygıdeğer sözcü arkadaşıma ve Yüce Se
natonun zabıtlarına ve saygıdeğer senatörlere bir 
kıyaslama imkânını vermek isterim. Resmî gazeteler 
vardır, aynlan tahsisatlar vardır. Bütçeler arasında
ki 1976'da hangi yatırımı, hangi miktarı getirdik, ne 
devraldık; gerek rakamsal olarak, bütçeye ayrılan 
tahsisat olarak ve gerekse spor salonu, havuz gibi 
sporun yeşereceği yerler olarak lütfen bir kıyaslama 
yapsınlar. îşte söylediğim rakamlar. 
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Şimdi, komisyonda açıkladığım, aynı C. H. P. Sayın 
sözcüsünün, tahmin ediyorum her halde ya Komis
yon zabıtlarını tetkik buyurmadılar, yahut o arada 
gözlerinden kaçtı; yatırım hesabını veriyorum saygı
değer senatörler; 31 . 3 . 1975'te göreve başîadığî-
mizdan 7 . 2 . 1977 tarihine kadar gerek bizim prog
ramlarımızda, gerek bizden evvelki programlarda ge
tirilen tesislerden 17 havuz ihaleye çıkarılmış, bun
ların bir kısmının temeli atılmış, bir kısmının temel 
atma hazırlıkları başlamış bulunmaktadır. 81 tane 
kapalı spor salonu, 31 Mart 1975'ten bugüne kadar 
ihale edilmiştir. 94 tane seyircili stadın ihalesi yapıl
mış, bir kısmının temeli atatmış, bir kısmının temel 
atma hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. 21 tane 
po'igon, kayak evi, teleski, telesiyej ve bölge bina
sının ihalesi yapılmış bulunmaktadır. 

Şimdi, kendi devreme geliyorum. 1976'da vaat 
ettiğimiz bu zirve, devrim, büyük merhalenin prog
ramından saygıdeğer senatörler neler yaptık; kesin 
hatîarıyle söylüyorum. 1976 Programında söz verdi
ğimiz, biraz evvel rakam olarak ifade ettiğim yatı
nın programımızdan 64 kapalı spor salonunun iha
lesi yapılmış bulunmaktadır, 64 kapalı spor salonu. 
Lütfen saygıdeğer arkadaşlarım, eski yaprakları çe
virerek bu nispetleri lütfen mukayese buyursunlar. 
Her şeyden evvel şuna dikkati çekmek isterim: Biz, 

bu sözieri verirken bir vaat, bir sözde kalsın diye 
söylemedik. Hatta zaman zaman şunu da kamuoyuna 
söyledik: Türkiye'nin ihtiyacı budur. Devlet Planla
madan geçmeyebilir, Yüce Millet Meclisi, Yüce Ko
misyon bize bunun tahsisatını vermeyebilir, projesi 
hazırlanmayabilir, sadece bu ihtiyaç ifade edilsin, 
ağızlarda bu laf yerleşsin. Türkiye'nin ihtiyacının ne 
olduğu, hiç olmazsa gözler önüne serilsin diye söyle
dik. Aîlah'a bin şükür ki, bu Devlet Planlamadan da 
geçti, Resmî Gazetede de ilân edildi, tahsisat da kon
du, Yüce Komisyonlardan, yüce Senatodan geçen 
şeylerdir bunlar. İstikbale munzam vaatler değiller
dir, Resmî Gazetesiyle pîanıyle projesiyle tespit edil
miştir. 

Evet, 1976 Programından 64 kapalı spor salonu
nun ihalesi yapılmıştır. 1976 Programından 13 ka
palı yüzme havuzunun ihalesi yapılmıştır. Türkiye' 
de hâlen faal olan yüzme havuzu bir tane İzmir'de
dir. 13 tane kapalı yüzme hazuzunun bir kısmının 
temellerini attık, bir kısmının da yer teslimi, müte
ahhidin işe başlaması gibi hazırlıkları, temel atma 
merasimini bekliyorum. 
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Saygıdeğer senatörler; 
43 tane spor salonunu ihaleye çıkardık, bunun 27 

tanesi iki ihaleye rağmen müşteri bulamadı, % 30 
artırımı ile önümüzdeki günlerde bir daha ihaleye 
çıkacak. 27 tanesi ihaleye çıktı iki defa, müşteri bu-
îamadî, % 3ö artınmıyle bir daha ihaleye çıkacak. 
16 taneyi ihale ettik, 2,5 milyonluk teminatını mü
teahhit yaktı ve ihale geride kaldı. Bununla susu de
mek istiyorum; ihalesi kesinleşen 64 salona ilâveten, 
43 salonun ihalesi yapılmasına rağmen, bunun 27'si 
iki defa ihale yapılmasına rağrcıen müşteri bulama
mış, 16 tanesi de ihale edildiği halde müteahhidin te
minatını yakma sebebiyle geri avdet etmiştir. Bu, şu 
demektir; elimizdeki donelere, elimizdeki birim fiyat-
yatlarına göre, Bakanlığım 64 artı 43 ihaleyi gerçek
leştirmiş, bunların 64'ü kesinleşmiş, 43'ü kesinleşmeyi 
ileriki ihalelere beklemiştir. İhalesini yapmadığımız 
salonlardan 7'si normal salonlardır. 20'si yüzlük pa
kette olan kazaya ve nahiyeye dağıtt-ğımız çalışma 
salonlarıdır. Bu 20'sinin bir kısmında bize verilen 
arsa sözleri yerine getirilememiştir. Bir kısmı Dev
let Planlamadan adet olarak çıkmıştır da, isim ola
rak çıkmamıştır. 

Saygıdeğer senatörler; 
Türkiye Cumhuriyetinde Zonguldak'ın Alaplı 

Nahiyesi ve Balıkesir'in Armuiova Nahiyesi olmak 
üzere, ilk defa iki nahiye'ye kapalı spor salonu gö
türme ve bunun ihalesinin kesinleştirmenin gururuna, 
milletimizin, dolayısıyle sizlerin bize verdiği vekâle
tin bir şerefi ve gururu olarak söylemeyi keza bir 
borç bilirim. 

Şu hale göre, neyi vaat ettiysek, neyi söylediysek; 
gerek konuşmalarımızda, gerek Yüce Milletin tem
silcileri huzurunda bunu elimizdeki imkânlara göre 
hat seviyede gerçekleştirmenin durumunu, saygıde
ğer sözcü arkadaşlarıma arz etmek isterim. 

Sayın Alpan bu konuda yer meselesine temas et
tiler. Yer meselesi; icap eden yere, icap eden tesis. 
Evvelâ şunu tasrih edeyim; yüzme havuzu ve spor 
salonları için, anaspor dallarının icra edildikleri te
sis itibariyle çok kesin bir ayrıma gidilmemekle be
raber, bu yer tesisleri, Bakanlığımın kendi yaptığı 
tespitleri, Devlet Planlama Teşkilâtının bugüne ka
dar topladığı donelere göre geçirilen elekten elen
mektedir. Ba konuda, bizim tespitlerimize, Devlet 
Planlama Teşkilâtının kendi ayrımı inzimam etmiş 
bulunmaktadır. Şüphesiz bir yerin spor potansiyeli
ne hangi tesis uygunsa, o spor tesisini yapmakta pek 
tabiî büyük bir zaruret, hatta fayda mülâhaza ediî-
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| meiidir. Bu konuda Bakanlığım gerekli teenni ve 
i dikkati gösterdiği gibi, buna inzimam eden ve ismen 
I olan tekliflere Devlet Planlama Teşkilâtı vize vermek 
I veya vermemek karan ile de ba konuda bizi yön-
J iendirmiş bulunmaktadır. 

I Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «Başa-
I rıda Bakanlık pay çıkarmalıdır.» diyor. Bakanh-
I lığımın bugüne katlar Basına yaptığım açıklamaları 
I halen dosyalıdır, resmî kayıtlardır oradadır, teîeviz-
I yonda ve kamuoyuna yaptığımız açıklamalar orada-
I dır. Defaatla şunu tekrarîamışızdır; «Bu başarılan 

asgarî şartlarda, güç şartlarda meydana getiren Türk 
I gencidir ve onun başındaki Türk spor hocasıdır. Ba-
I şan onlara aittir. Bizim görevimiz onlara imkân ha-
I zırlamaktır.» demişfzdir, demeye devam etmişizdir. 

Hiç bir zaman kendimize Sayın sözcünün kastettiği 
I manada biz öyle başarıdan pay çıkarmayı süflî şey-
I 1er addederiz. Millet bize vekâlet vermiştir, o vekâ-
I letin gereği icabı, Türk gencine hizmet hazırlamak 

bizim boyunumuzun borcudur, görevimizdir. Başa-
j rıyı kazanan Türk gencidir, onu yaratan teknik ku

rullardır, teknik heyetlerdir. Doiayısiyle böyle bir 
I ithamı sadece cevaplandırmış olayım diye söyledim. 
I İstanbul'un 12 500 lük stadmııı Basından okuduğu-

I ma göre tehlikeye düştüğünü söylüyor. Bu konuda 
j Genel Müdürlük gerekli açıklamayı yapmıştır. Ha-
I lea tahmin ediyorum o spor tesisin 2G'yi aşkın par-
I selinden sadece üçü hakkında eski malikler tarafm-
j dan îst»m!âk Kanununa göı'e iade davası açılmıştır. 
I Henüz dava kesinleşmemiştir ve devam etmektedir. 
I İstanbul 12 500 iük kapalı spor salonunun yeraltı ve 

sondaj çalışmaları yapılmıştır. Projesi 2,5 milyona 
I ihale edilmiştir, projesi tanıanalanmıştır. Bu sene 
I programından çıkmıştır, Nisan ayı sonuna kadar 
I kesinlikle ihale edilecektir. Şimdi davada bulunan 

bir mesele hakkında burada Yüce Senatoya bilgi 
I vererek, seyreden bir davanın seyri haklımda bir po-
I icmik yaratmayı istemem. Benim söyleyeceğim, da-
I va henüz devam etmektedir, gerekli savunmalar ya-
I psîmaktadır. Bu spor salonu hakkındaki faaliyet en 
I az iki üç seneden beri devanı etmekte, projesi ihale 
I edtfnıiş durumdadır. İstanbulumusa lâyık bir saio-
I nun temelini atmak ve ihalesini yapmak inşallah Ni

san ve Mayıs aylarında Cumhuriyet Hükümetine na-
I sip olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına 
20 dakika var. Bazı sayın üyelerin sual sorma arzu
lan da, konuşmanızı ayarlamanız için bilginize arz 

I ediyorum. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın sözcü, bizim Bakanliğı-
nnz zamanında olmayan bir arsa meselesinden bah
setti. Gayet kapalı geçtiği içlu ne söylemek istediğini 
aniıyamadım. Köylüden 1,5 veya 3,5'a alınmış; bu 
konuda daha tafsilâtlı bilgi verirse ki, bizim 31 Mail 
1975 ilâ 7-8 Şubat 1976 arasmda böyle bir konu 
yoktur. Evvelden varsa, çıkarılan af kanunlarıyie ge
rekli tetkikat yapılmış ve sorunları her halde Medl-
te çıkan Af Kanunu ile affa uğramış gerektir. Çok 
kapalı bir ifade kullandılar. Bizim devremize ait bir 
şey olmadığı için, kendisi her halde detaya girmeyi 
zait addettiği için, şu anda benim de detaya girme
me imkân yoltt -

Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 
Bu eleştiriler nezdinde, yaptığımız bu spor tesis

leri, açüğsmız bu akademilerle spor adamını; yani 
sporu öğretecek hocayı temin etme gayretlerine ilâ
veten, en kısa zamanda İzmir ünitelerinde büyük 
spor adamı açığım; yani antrenör ve monitör açığım 
gidermek üzere antrenör yardımcı kurslarını İzmir'de 
açmanın hazırlıkları içindeyiz. İzmir'deki üniteleri
miz Bayındırlık Bakanlığı tarafından tamamlanma
sı için ihale edilmiştir. O ihalelerin gerekleri yapıl
dığında, İzmir'de bu spor adamı açığmı kapatmak 
üzere autrenör yardımcı kurslarını kesinîi'de açma 
kararını almış bulunuyoruz. 

Özellikle bu sene okullarımıza, geçen sene veri
len 13 milyon 200 bin, ondan evvelki sene verilen 6 
milyon 700 bin spor araç ve gerecine karşılık, bu se
ne tahsis edilen spor araç ve gerecin meblâğı 30 mil
yon 200 bin lira miktaraıdadsr. Sadece bununla kal
madık, özellikle konuşmacı arkadaşlarımızın değin
diği, Sayın Beîer'in ve Sayın amatör spora dokunan 
arkadaşlarımız değindiği amatör spora daha çok 
önem verilmesi konusunda ilk defa Maliye Bakan
lığı 1977 Bütçesine 5 milyon lirafck bir tahsisat koy-
durttuk. Bu tahsisatın gereği istidatlı sporcularımı
za, dışarıya gitme ve orada gerekli şekilde eğitim ve 
çalışma imkânlarım hazırlama veya dışarıdan gele
cek eğiticilere, dışarıdan gelecek teknik bilgilerle 
burada donatılmasına yardımcı olmalı üzere karar
laştırılan bir fondur ve ilk defa konulmuştur. 

Sayın sözcü, kamu kesimi ve özel teşebbüsle yap
tığım toplantıları her halde beğenmediler. Evet, ilk 
defa yapılmıştır. İlk defa Devletin bütün organlarını 
toplaınışızdır. Devletin müsteşarını, genci müdürü
nü, Kamu İktisadî Teşebbüsü yetkili mümessillerini 
toplaınışızdır, ilk defa özel teşebbüsün bütün baş'a-
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nnı topîamışızdır ve onlara şöyle demişizdir: Bu 
elbirliği ile kalkınacak şeydir. Beden Terbiyesi Ka
nununda size yükienimler vardır. Biz size bunlar 
için yardımcıyız. Buyurun el ele verelim. Fabrika 
kurarken, işyeri yaparken, bir yer bina ederken na
sıl kapıyı ve pencereyi yapmamayı düşünmüyor ise
niz, yaptığınız tesisin yanma mutlaka bir spor tesi
sini düşününüz. Spor müesseseleri, spor dernekleri 
kurunuz. Amatör sporcuları istihdam ediniz demişim
dir. Karma Ekonominin bir gereği olarak. Bundan, 
ben Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı olarak bugüne 
yapılmayan bir toplantıyı yapmaktan dolayı iftihar 
ediyorum. Bunun neresinin kınandığını hâlâ anlı-
yabilmiş değilim saygıdeğer arkadaşlarını?.. 

Sayın Beîer, kanunî bakımdan birçok düzenle
melerin gerektiğini ifade ettiler. Bu düzenlemelere 
Bütçe Komisyonunda da iştirak ettim. Kanunî 
düzenlemeler sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihtiyarında olmayan bir meseledir. Bununla şunu 
söylemek istiyorum: Danışma kurullarımızın tayin 
ettsği gündemler ve Meclislerimizin iş çıkarma du-
rumlarma göre, bu tip teşkilât kanunlarına özellik
le öncelik verilmediği Yüce Heyetin malumlarıdır. 
Biz buna rağmen, biraz sonra da bahsedeceğim gibi, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun tasarısını Yüce 
Meclise sevk etmiş bulunuyoruz. 

Bir kısım atamalar konusunda yayın organlarının 
muhtelif vesilelerle yaptığı kamu aydınlatmaları za
man zaman Bakanlığımız bu konuda gerekli cevap
lan vermektedir; ama sadece yayın organlarının bir 
veya iki sayfasına bakıp, bu meseleler hakkmda ke
sin bir hüküm verilmemek gerekdiği kanaatini taşı
yorum. Esasında 1976 yılında alınan kadrolarla Be
den Terbiyesi Teşkilâtı olsun, Bakanlık bünyesi ol
sun teknik elemanlarımızla verilen imkânlar nispe
tinde ve büyük ölçüde donatılmış bulunmaktadır. 

Bu konuda Sayın Babüroğlu'nun hakkımızda ger
çekten samimiyetle lütuf buyurdukları izlenimlere 
teşekkür ederim. 

Bir diğer sözcünün, Babüroğlu'nu nerede ise bu
radan kınayacak şekilde söz etmesini de keza üzüntü 
ile karşıladım. Babüroğlu, Millet Meclisinde gelip de 
bizim Hükümetimiz bütçesine güvenoyu vermeyi ke
sinlikle burada söylemedi. Gençlik ve Spor Bakan
lığı yatırım bakımından aradığımız, pertevsizce ara
dığımız, bugün cemiyetimizin muhtaç olduğu ağız-

| lara baktığımız, belli bir yerde birleşelim diye aklı 
| selimin bir ifadesini burada dile getirdi ve nihayet 
j vicdanının sesini kullandı. Açıkça söyledim burada 
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yaptığımız işleri, Kendisine ba açıklığından dolayı 
teşekkür ediyorum. Arkadaşınım kınamasına da 
üzüldüğümü bir kere daha söylemek istiyorum. 

Dcğu'da; Erzurum'da, Ağrı'da yaptığımız çalış
malarda, Doğumuz için başka güreş olmak üzere, at
letizmi ve kayağı millî spor olarak evet ilân ettik ve 
bunun gereklerini de Sarıkamış'a, Pataos'a, Doğu
beyazıt'a salonu 1976 programında kesinlesürmek
le verdik. Sadece bunu onunla vermedik, Ağrı'ya 
yaptığımız atletizm yardımı, Bütçe Komisyonunda 
arkadaşlarımın verdiği listeye göre, üçüncü olarak 
söylemiştim İstanbul ve Ankara'dan sonra, şimdi 
söylüyorum; 1976 da Ağrı'da atletizmin gelişmesi 
için yapılan yardım, 67 vilâyet içinde Ankara'dan 
sonra ikine! gelmektedir, sadece atletizme 570 bin 
lira yardım ayırmakla. Bugün 7 bölgemde gıda yar
dımı sapılmaktadır, atletine, güreşçisine, boksörüne 
gıda yardımı verilmektedir. Yeni çıkacak gıda yö
netmeliğiyle gıda yardımı yapan ve mutfağı olan bu 
bölgelerin genişletilmesi kararındayız. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Amatörlere, amatör kulüplere ve okulda oku

yan öğrencilere spor tesislerinden bliâücret istifade 
etme gereğini ilk defa getirdik, ilk defa gelen bir şey
dir. Diğer söylediğim esaslara göre, teferruat olmak
la beraber önemli bir konudur. Sporlarımızın, spor 
tesislerimizin kullanılma hadd-i istiabisini devraldı
ğımız % 17'den % 50'e yaklaştırdık, 1976'da kullan
ma hadd-i istiabisi oranı % 60'a yaklaşmış bulunmak
tadır. Bunun dışında bir kısım kanunî düzenlemele
rimiz oldu, yönetmelik düzenlemelerimiz oldu; özel
likle serbest giriş kartlarında bir düşme getirdik, sui
istimalini önledik. Federasyonların yetki ve sorum
luluklarını belirten yönetmeliklerini çıkardık. Bölge
lerin yetki ve sorumluluklarını belirten yönetmelikle
ri çıkardık. Bunlar daha evvel de bulunmamakta 
id:. 

Karakucak ve yzğk güreşleri Bakanlığımızın di
sipline etmesi gerektiğini kuvveden fiilen çıkardık. 
Keza büyük şehirlerde özellikle reklam gelirlerinin 
suiistimale uğramasını önledik. 500 bin liraya ve
rilen İstanbul inönü Stadının reklâm gelirini ihale 
sureti yapmakla 8 milyona çıkardık ve bunu prensip 
iitihaz ettirdik. 

Tahmin ederim Sayın Alpan ve diğer sıkadaşla-
nnnz da bahsettiler; sporcularımızın kamp yapma 
yerleri bakımından kısıtlı okluklarını söylediler. Hâ
len Sarıyer'de ve Talas'da yaptığımız kamp tesisle
ri açılmak üzeredir. Kayseri Taias'daki kamp ve eği-
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tim merkezimizi yakında açacağız. Sarıyer tesisimi
zi sene ortasında açma durumundayız. Aynca izmir 
- Buca, Çanakkale - İntepe, Manisa-Kırkağaç gibi 
Bakanlığımıza bağlı istirahat ve dinlenme yeri olan 
kamplara birer spor salonu koymakla Graîann din
lenme ve yatma şeklinde olan imkânlarını, aynı za
manda spor faaliyeti yapılabilir bir duruma da getir
menin kesinleştirmesi içindeyiz, kesinleşmiş faaliyet
lerdir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

1976 yılında alınan neticeler tefsirlere göre deği
şik olabilir. Bu tefsirlere saygım vardır. Gayet açık
lıkla söylüyorum; 1976 yılında alman başarılan te
sadüfi saymak; bana değil, ben razıyım, teşkilâtın 
başı olarak, bizatihi bu başarıyı aian gence ve onun 
başındaki spor adamına bir haksızlık olur. Onlar 
asgarî şartlarda bu neticeyi elde etmişlerdir. 1976'da 
Türk Milletine bir şeref listesi hediye etmişlerdir. 
Futbolda, basketbolde, eskrimde, atletizmde, halter
de, bisiklette ve voleybolda bir şeref listesi hediye 
etmişlerdir ve verilen şeref listesi Balkanlar çapında, 
Avrupa çapında bir uluslararası düzeydedir, yurt içi 
Ğüzzyde değildir. 1976 yılının başarısı budur. 

Evet olimpiyatlarda netice alamadık, onun sava
şım yapıyoruz. Ama, elde ettiğimiz başarı, gençleri
mizin elde ettiği başarı 1976'da muhtelif dallarda., 
değişik dallarda; bugüne kadar alışıla gelmiş sade 
güreşte değil, eskrimde bir Balkan şampiyonu, hal
terde bir Balkan şampiyonu, boEîsta bir gençler Avru
pa şampiyonu, bisiklette kuvvetli rskipler arasında 
alman bir şampiyon, Judoda ahnan bir şampiyona 
ve derece gençlerimizin aldığı azımsanmayacak ne
ticeleridir. Bir Gençlik ve Spor Bakanı olarak bun
ları tesadüfi saymama imkân yoktur. Şu söylenebi
lir: Kendilerine verilen asgarî şartlarda, asgarî im
kânlarda, güç şartlarda büyük başarı elde etmişler
dir, bu doğrudur. Bizim görevimiz, biraz evvel de 
söylediğini gibi onlara imkân hazırlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 10 dakikanız var, 
sualler de var, hatırlatıyorum efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, ben elimden 
geldiğim kadar. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, zaman tah
didi kararı verdiğimiz için, size kolaylık olmak üze
re hatırlatıyorum efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Ssğ olun Sayın Başkanım. 
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Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Tahmin ediyorum Beden Terbiyesi Genel Mü

dürlüğü ile Türk sporunu nereden aldık, nereye ge
tirdik, ne vaat ettik, neyi ihâî-5 yaptık, Türk genci
ni spora - çekmek, kahve köşesinden kurtarmak, bü
yük neticelere uğraşmak, kitleye spor yaptırmak için 
neîeri yapabildiğimizi bütçe açısından, ihalesi açısın
dan, realize edilmesi açısından gayet açıklıkla anlat
maya çalıştım ve bu arada arkadaşlarımın tarafıma 
ve Bakanlığıma tevcih etmek istedikleri suallere do
kunma imkânını buldum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Yurtlar meselesine geliyorum, 
Arkadaşlarımın üzerinde durdukları mesele hu

susunda evvelâ şunu söyleyeyim; Şimdi Türkiye 
mizdeki anarşik olayların nerelerde ve ne zaman 
çıktığı müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açık
lamalarda kendisini göstermiştir. Belli oluyor nere
de ve ne zaman. Benim Komisyonda söylediğim ve 
şimdi de ısrarla söylediğim bir söz daha var; yurtla
rımız anarşik olaylara sahne olmadan yüzde itiba
riyle % 95'in altındadır. Yani, anarşik olaylar % 95 
itibariyle yurtlarımızın dışında cereyan etmektedir, 
bu gayet açık bir şeydir. Bir diğer arkadaşımız de
di ki; «Yurtlar işgal altındadır.» gayet kesinlikle 
söylüyorum; yurtların Bakanlığımıza bağlı yurtlarda 
tandans aykınkkları vardır. Yurtlarımız işgal altında 
değildir, olmamıştır da. Buna müsaade de vereme
yiz. Yalnız, tandans aykırılıkları vardır yurtlarda. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
müze bağlı 16 ilde 34 yurdumuz vardı. Banun IS'İ 
erkek, lö'u kız, 9'u karma yurdumuzdur. Şimdi bir 
kısım arkadaşlarım dediler ki, «Vakıflara bağlı yurt
larımızda anarşik olaylar olmuyor.» Komisyonda da 
söyledim, bundan büyük bir memnuniyet duyarız, 
iftihar ederiz, allyyülâüâ bir netice. Ancak hemen 
şunu söyleyeyim; yani eğer orada niye oluyor da, 
burada niye olmuyor, siz bu yurtlarda anarşi çıkarı
yorsunuz, onlarda anarşiyi çıkaran adam olmadığı 
için başında gibi böyle bir fikre gelinmek istiyor
sa, bunu kabul etmemize, bunu yapmamıza imkân 
yoktur. Çünkü, yurtlarda ne şekilde tatbikat yaptı
ğımızı, hiç bir ayrım yapmadan hangi surette, han
gi şekilde olursa olsun, ilk defa Bakanlığımın çıkar
dığı yönetmelikte yurtlarda hangi suç işlenirse, han
gi şekilde tecziye edildiği ortaya konmuş ve bunun 
gerekleri yapılmış bulunmaktadır. 

I Bandeki bilgilere göre, vakıflarımızın yurdu tak
ribi 54 tanedir. Bunun 50 tanesi orta dereceli okulla
ra ait yurtlardır. Malumuâliniz bize bağk 34 tane bü-

I yük yurt; bunlardan İstanbul; ve Erzurum; ve İz
mir Bornova'daki onar blokluk, 3 biner kişilik yurt
lardır. Haddî isîiabisi 35 bine yaklaşmaktadır. Bun-

I 1ar tamamen yüksek tahsil öğrencisine ve özellikle 
kampüsler civarında bulunan öğrencilere dayanmak
tadır. Bu ayrım, belki biraz daha bizdeki olayları 

j göstermektedir. 

j Saygıdeğer arkadaşlarım; 
1976'dan şu anakadar hiç bir ayrım yapılmaksı

zın bütün yurtlarda icabı hale göre tam 44 arama 
ı yapılmıştır. Bu arada Sayın Kabay'ın sorduğu suale 

de cevap vermek isterim. Sağcı denen yurtlardan ne 
| kadar sağcı öğrencinin çıkarıldığını sordular. Sağcı 

denilen yurtlarda kalan öğrencilerden 197ö'da 44 ta
ne öğrenci çıkarılmış, 72 öğrenci de emniyet belge
si getiremedikle! inden dolayı yurda kabul edilme-
m:'şi!r, sağcı denilen yurtlarda. Bunun dışında yurt
larımızda huzuru temin edebilmek, özellikle yurtla
rımızın dışındaki tespite bağlıdır saygıdeğer senatör
ler. Hadiseler yurtların içinde oluyor. Biz getirdiği
miz yönetmelikte demişiz ki; «Üniversite rektörlük
lerine yazı yazmışız, <- Sizin içinizde, bahçenizde öğ
retimi engelleyen hangi öğrenci varsa lütfen bize 
bildiriniz.» Dışarıda olayı yapıp yurda gelen bir öğ
rencinin, yurtta sakin ve huzur içinde duran bir öğ
rencinin suçluluğunu tespit etmek bugünkü şartlar 
içinde yurt idaresiyle kaim değildir. Çünkü, anarş'k 
olay, eğer yurdun içindeki öğrenci katılıyorsa, yur
dun dışındaki olaya katılıyor. Yurdun içindeki anar
şik olay % 5"e ve % 5'in altına düşmüştür. Buna 
dair getirdiğimiz yönetmelik; dışarıda adlî, idarî ve-

[ ya bağımsız hangi kuruluş olursa olsun, bu kuruluş-
J larm verdiği bilgi neticesinde gerekli tedbirler alın

makta ve yürütülmektedir. 

Saj'gideğer arkadaşlarım; 
i Burada şahsı adına konuşan bir kısnn arkadaş-
ı lanınız, şahsen, ne zabıtlara yakışan, ne de bize ya

kışan, ne şahsımıza yakışan, ne de içinde bulundu-
| ğumuz Hükümete yakıştıramadığımız bir sürü be

yanlarda bulundular. Bunlara cevap vermeyi gayet 
kesinlikle zait addediyorum. Esasında.. 

i HASAN İLDAN (Elâzığ) — Size her şey yakı
şır!.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK ( Devamla) — Size yakışır her şey. Aynen 

[ size o söylediğiniz şey yakışır. 
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Bir sözcü; «Meşruluğunu yitirmiş İktidardan» 
bahsetti. Meşruluğunu yitirme ölçüsü, yitirmeme öl
çüsü Yüce Meclislerin güvenoyu üe bellidir. Biz bu
raya gasıb olarak gelmedik saygıdeğer senatörler. 
Biz, Millet Meclisinden güvenoyu aldık; ortada bı
rakılmış bir hükümete; yani Devletin ve Milletin işi
ne sahip olarak geldik. Bizi Milletten başka kimse 
buraya getirmedi. Milletin temsilcilerinin güvenoyu
nu aldık, Hükümet icra ediyoruz, Millet güvenoyu
nu çeker, emaneti, hem de acele etmeden, nsssl ace
le etmeden? Gelirseniz gelin, yoksa bırakırım demeden, 
sahibi aslisine tevdi etmekte hiç bir zaman tereddüde 
düşmeyeceğiz. Meşruluğunu yitirmek, öy'e iki cüm
leyi bir araya getirmekle olmaz. Meşruluğunu yitirip 
yitirnıemenin şekli, Anayasada ifadesini bulmuştur. 

Anarşinin temelinde ne var? Anarşinin temelinde, 
50 kere, bin kere söyledik; anarşinin temelinde Ah
met, Mehmet yok, anarşinin temelinde Demirel Hü
kümeti yok. Anarşinin temelinde; bir hükümet ken
disini sıkıntıya düşürmek için, bir hükümet şu gü
zel yatırımlarım yapmak için; yarın temellerini at
maya gideceğiz, Taîas Eğitim kampının açıkşmı yap
maya gideceğiz Bakanlığımızla. Erdemli Spor Salo
nunun temelini atmaya gideceğim, Kırıkhan Spor 
Salonunun temelini atmaya gideceğim. Hangi zo
rsa var, ortada kardeş kam dökülsün de bu Hükü
met müşkül ve zor duruma düşsün? Haugî akıl ve 
izah sahibi, hangi şuur sahibi, hangi vicdan sahibi 
höjîe bir şeyi, böyle bir kemendi kendi ayağına atar? 
Evvelâ istidlalden, bu mantıktan yoksunluk kendisi
ni aşikâr şekilde gösteriyor? 

HASAN ILDAN (Elâzığ) — TRT'yi gasbetme-
miş misiniz? 

BAŞKAN — Sayın İldan, lütfen efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Meşruluğunu yitirme, ancak 
Anayasanın tayin ettiği şekilde olur. Meşruluğunu 
yitirmenin ne olup ne olmadığı, Türkiye'yi sarsan 
tehlikenin ne olup ne olmadığı, 12 Marttan evvel ce
reyan eden hadiseler, 12 Marttan sonra cereyan eden 
hadiselerle gözîerönündedir. Bugün Türkiye'yi hangi 
şey sarsıyorsa, 12 Marttan evvel de o sarsmıştı, 12 
Marttan sonra da o sarsmıştı. Kim bu memleketin 
bütünlüğüne kastetmişse, kim bu memleketin rejimi
ne kastetmişse, kim bu memleketin Anayasasına 
kastetmişse, ki buna kasteden yalnız ve yalnız bir 
tehlike vardır; bunun dışımda egemenliğe, hürriyetçi 
ve çok partili rejime ve demokrasiye kira ne şekilde 
kastederse kastetsin, Cumhuriyet Hükümeti daima 
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bunun karşısında olmuştur. Bize yapıştırılmak iste
nen yaftalar, bize isnat edilen fikirler keskinlikle 
kendisini redde nsüncer kılmaya mahkûmdur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, Sayın 
Ziya Müezzinoğlu sual sormak istiyor. Sorsun ma 
efendini? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALÎ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Sayın Başkansm, çok kısa yurt
lar hakkında müsaade ederseniz bilgi vermek isti
yordum. 

BAŞKAN — Hay, hay, bağlayınız efendim. Sa
yın Ziya Müezzinoğlu sual sorsunlar mı? Belki yurt
larla ilgilidir, cevaplarken.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Bağladıktan sonra sorsalar 
efendim. 

BAŞKAN — Hay, hay, olur efendim, buyurunuz 
efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) Yine Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşım, 1974 yılında benim Millet Mec
lisi Bütçesinde yaptığım konuşmaya değinerek tale
belere verilen kredi miktarının artırılması konusuna 
değindi. Evet, söyledim; zabıtlar gayet açık, geçen 
sene de aynı şeyi söyledim. 

Şimdi size bir rakam veriyorum: 1974 yılında 
sağlanan Hazine yardımı 227 milyon lira, 1975'te 
370 milyon lira, 1976'da 589 milyon lira, 1977 yılın
da Hazinemizden Yüce Komisyonun kararıyle alı
nan miktar 1 milyar 2 milyon liradır. Bununla, 30 000 
tane yeni öğrenciye kredi verme imkânını bulacağız. 
Ayrıca, 70 000'e yakın halen kredi vermekte oldu
ğumuz öğrencinin kredisini de devam ettireceğiz. 
Burada karşımızda iki tane imkân kalıyor. Eğer bu 
kredileri artırırsak, 15 000 öğrenciye; Devletimizin 
imkânı, Hazinemizin imkâm budur. Şu verdiğim ra
kamla da bu seneye kadar verilen imkânların maksi
mumu verildiği, 1 milyar 2 milyon rakamıyle sabit
tir. Bu rakamlarla 100 000'e yakın öğrenciye kredi 
verilecektir. Eğer 500 lira artırılırsa, bu miktar en az 
15 000 öğrenciyi saf d-şı bırakacaktır. Bunu uygun 
görmüyoruz. 

Sayın sözcü dedi ki; «Bunu 250'ye düşürsenfz de 
60 000 öğrenciye verseniz» Hayır efendim!.. Ölçüsü 
var. O zaman 150 liraya düşürürüm, 100 000 öğrenci
ye veririm; değil» Onun bir ölçüsü var, kendisine gö
re bir ölçüsü var. Bir destek yardımıdır, bir takviye 
yardımıdır; kitabına, gıdasına bir yardımdır. Temen
ni edelim ki, bundan sonraki bütçelerde bizim bu 
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°/o ^00 artışla getirdiğimiz 1 milyar 2 milyon liralık 
ödenek daha fazlaîaşsm, 103 000 öğrenciye, 150 000 
öğrenciye daha fazla imkânı verelim. 

Çok yoksul, çok başarılı öğrencilerin kıstası, bu
güne kadar kurumda yapılan ölçü ve değerlendirme
lere göre, elektronik beyinlerle kendi verdikleri bil
gilere göre yapılacak ve asgari S üâ 7 000 öğrenciye 
700 liradan kredi verilme imkânı sağlanacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Yüce Senatomuzun ve Sayın Başkanımın da fazla

dan verdiği limitin içinde eleştirileri ve Bakanlığımı
za yöneltilen tenkitleri, tavsiye ve temennileri karşı
lamaya çalıştık; ama samimiyetle ifade edeyim ki, 
arkadaşlarıma verdiğim cevaplar dışında, söylemek 
istediğim, meseleleri daha genişliğine anlatmak iste
diğim, özellikle anarşi konusunda 12 Marttan evvel 
ne idi ne oldu, 12 Marttan sonra ne idi ne oldu? Meş
ru iktidar nedir, meşruluğunu yitirmiş iktidar nedir? 
Halk iktidarı, kim seçilirse halk iktidarı olur, kim 
seçilmezse halk iktidarı olur? Ben gelirsem neden 
halk iktidarı olmam da, siz gelirseniz halk iktidarı 
oîur? Anarşinin kökeninde yatan nedir? Okulu 
temelinden sarsan nedir? İşyerini temelinden sar
san nedir? Sokağı Hükümet üzerine yürüten ne
dir? lîlâ Hükümet devrilsin de, ne olursa ol
sun diyen zihniyet nedir? Anarşi kimlere kadar gir
miştir? Anarşiye kim sempatizandır, kim değildir? 
Bugüne kadar olan beyanlar nedir? Bunları çok daha 
kesin hatlarıyle çok daha büyük tafsilâîıyle vermek 
imkânından şu andaki kısıtlı saatlin doîayısıyle mah
rumum; ama bütün bunlara rağmen, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin gençlik ve spor politikasın;, 
gençlik ve spor politikasından ne anladığını, hangi 
politikayı getirdiğini, hangi tesisi, hangi hocayı, han
gi araç - gereci devrakhğmı, hangi anarşik olayı ne 
şeklîde karşıladığını, Türkiye Cumhuriyetinin hür
riyetçi nizamına, çok partili düzenine yöneltilen ağır 
saldırıların temelinde ne yattığını, bununla hükümet 
devirmenin birbirine karıştırılmaması gerektiğini ga
yet kısa cümlelerle anlatmaya çalıştım. Talimin ede
rim ki, bu konuda Yüce Senatoya ve kamuoyuna ev
velce komisyonlarda olduğu gibi, diğer toplantılarda 
olduğu gibi aydınlatma görevimizi sonuna kadar yap
maya devam edeceğiz. 

Saygıdeğer senatörlere büyük bir sabırla beni din
ledikleri için kendilerine ve Sayın Başkana göster
diğiniz müsamaha için saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Müezzinoglu' 
nun suali var, müsaade ederseniz sorsunlar. 

Buyurunuz Sayın Ziya Müezzissoğla. 

ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU Kayseri) — Sayın Bsş-
kan, Saym Bakama cevap ve açıklamalarını büyük 
bir dikkatle dinledim. Sayın Bakanın bu açıklamala
rını özetlemek gerekirse, programda öngörülen hemen 
kemen her hoşusun yerine getirilmiş olduğu gibi bir 
sonuca varmak gerekmektedir. Oysa elimizdeki bil
giler, özellikle Devlet Planlama Teşkilâtının yayın
lan, bunu dcğrulamamaktadır. Konunun açıklığa ka
vuşması için, Saym Bakanın şu sorularımı cevapla
masını rica ediyorum : 

Sorular : 
1. 1976 yılında girişilen yatırımların tümü, prog

ramda öngörülen yatırımlar mıdır? Programda ön
görüldüğü halde, zamanında gerçekleştirilmeyen ya
tırım var mKÎa? Yani, programdan, plandan sapma 
söz konusu mudur? 

2. Programda kamu dışındaki konaklama tesis
lerinin hizmet standardı ve ücret yönlerinden etkili 
bir biçimde denetlenmesi öngörüldüğü halde, 1976 
yılında bunun yerine getirilmemiş olduğu öne sürül
mektedir. Saym Bakan bu konuda ne düşünüyorlar? 

GENÇLİK YE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKÎ 
EREK (Devamla) — Affedersiniz, anlayamadım efen
dim. 

BAŞKAN — Bir daha tekrarlayınız efendim. Yal
nız, suallerin kısa olmasını rica ediyorum. Buyurun 
efendim. 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU Kayseri) — İkinci so
rumu tekrar ediyorum Saym Başkanım : 

Öğrencilere barınma hizmeti götüren kamu dışın
daki tesislerin Bakanlıkça hizmet standardı ve ücret 
açısından etkili bir biçimde denetimi öngörüldüğü 
halde, programda bunun yerine getirilmediği ileri sü
rülmektedir. Sayın Bakan bu konuda ne düşünüyor
lar? 

3. Yine programda kamu kesimiyle Kamu ikti
sadî kuruluşlarının yükseköğrenim göreceklere sağ
ladıkları burs imkânlarının uyumlaştırılması öngö
rüldüğü halde, bunun gerçekleştirilmediği ileri sü
rülmektedir. Sayın Bakan bu konuda ne düşünüyor
lar? 

4. Programda gençlik kesimine sunulan kamp 
hizmetlerinden okul dışındaki gençliğin de yararlan
ması öngörülmüştür. Bu, yıl içinde gerçekleştirilmiş 
midir? 

5. Özelikle uygulamalı derslerde öğretici eleman 
eksikliğini karşılamak için Gençlik ve Spor Bakan-
îsğı ile Millî Ejitim Bakanlığı arasında etkili bir koor
dinasyon sağlanması öngörüldüğü halde, programda 
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bunun gerçekîeştiriiıneuiği Heri sürülmekledir. Sayın 
Bakan bu konuda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, sualler sual tar
zında olsun, Sanki bir konuşma yapıyor üslubu içine 
girmeyelim. Vaktimizin dsrLğmı da dikkate almanı
zı bilhassa istirham ederim. Buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Say m Baş
kan, ben buna uymaya çalışıyorum; son sorum Sa
vsa Başkan : 

Yine programda, sağlarsan araç ve gereçlerin Ba-
kanhkça etkili bir dağ.üm ve denetiminin sağlanama-
mış olduğa ileri sürülmektedir. Sayın Bakan bu konu
da ne düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzinoğ

lu, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Saym Başkanım, Sayın Sözcü
nün suallerini dikkatle dinledim. Sorduğu suallerin 
tamamı, (sondaki biri hariç) konuşmamın içinde mad
de madde sayılmış vaziyette. Bir kere daha tekrar edi
yorum : 

«Î976 programında öngörülen yatırımlar muhr ba 
yatırımlar» dediniz. Evet bu yal ımlardır . 1976 prog
ramında öngörülen yatırımları ikiye ayırdım : Birisi 
devraldığımız yatırımlar; birisi 15)76 programında 
elan yatınmlar. 1975 programında olan yatırımları 
tane tane sayd?rn ismen; havuz, salon olarak kesin
likle saydam. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — İzin verir-
misiniz Say sn Başkan?.. Benim sorum; «1975 yık için
de ele alman yatırımlardan, programda olmayanlar 
var mıdır ve programda olduğu kaide gecikmiş olan
lar var mıdır? Bunun açıklanmasına yönelmiştir Sa
yın Başkan; normal yatının rakamı değil. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AL! ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — 1976 programında yapılan uy
gulama, evvelki senelere aft uygulaması yapılmayan 
yatırımlarla 1976 yılı programına aittir. Birinci \er-
ûlî'hn rakamda, Hükümeti devraldığımız şu ana ka
dar olan eski yeni bütün uygulama rakamlarım ver
dim. Ondan sonra da sadece 1976ya nrahassas ayrı 
rakamı verdim. Program dışı bir yatırım yapmamıza 
zaten imkân yoktur; program dışı herhangi bir yatı
rım yapılmamıştır. 

Bizim dışımızdaki yurtlan denetleme imkanı, 
mensup olduğumuz statü icabı bize veıilmemfstir. 
Yüce Meclise verdiğimiz 351 sayılı Kredi ve Yurtlar 
Karumu Kanununu tadil îasansryîe bizim dışımızda 
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bulunan il özel idarelerine, belediyelere v.s. başka 
yerlere* kamu ve öze! sektöre ait her türlü yurdun 
denetimi bize bağlı kılınacaktır, halen Millî Eğitim 
Komisyonunda bukman tasarımıza göre. Bu durum
da herhangi bir denetim söz konusu olamamaktadır; 
hu konuda bir yetkimizin bulunmamasına mebni. 

Burs imkânlarının diğerleriyle uyumlu olması im
kânını biraz evvel kredi miktarlarını açıklarken ga-
yet sarih şekilde arz ettim ve verdiğimiz burs değil 
kredidir. Bakanlığımız sadece kredi verir. Bizim dı-
ş-nuzda kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar burs 
verir. Onların verdiği miktarla bizim verdiğimiz kre
di arasında bir uyum çalışması şu anda söz konusu 
değildir. Çünkü, biz Maliyeden ve Hazineden aldığı
mız yardım nispetinde 5öö lira tespitinde uygun gör-
düğüraüz bir hedefe doğru yürüyoruz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Saym Ba
kan, bu programda Bakanlığa görev olarak verilmiş
tir. 

GENÇLİK VE SPOR. BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Verilen ölçülere, 1 milyar 2 mil
yon yavruna, halen vermek zorunluluğunu uygun 
gördüğümüz öğrenci miktarına göre tespit ettiğimiz 
rakam 530, beş bin ilâ yedi bin kişi arasındaki ve
receğimiz miktar da 730'dür efendim. Doğrusu yan-
kçî, yaptığımız icraatımız budur. Kesin netice budur. 
Tabiî takdir, telâkki, uygun olmaması size aittir. 

Öğretici eleman ihtiyacım karşılamak üzere Millî 
Eğitim Bakankğj üe ilgili iki husus var : Akademile
rin eğitim enstitüleriyle birleşme hususu planlamada 
öngörülmüştür. Akademilerin eğitim enstitülerinin be
den eğitimi bölümüyle birleştirilmesi hususu kanunî 
değişiklikleri; yani kanunun getirmesi imkân dahilin
dedir. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmekte
dir; fakat Yüce Meclislere kaiîun teklifleri getirilme
miştir. Ancak kanunun çakmasına bağhdır. Tesislerin 
müştereken koüamknası hususunda, özellikle bu tesis
lerde Milli Eğitim Bakanliğs öğretmenlerinin kullan
ması hususunda he::ı bir protokol çıkarılmış, hem de 
bu Mdlî Eğilim Bakanlığı öğretmenlerinin ders dışı 
faaliyetlerini organize eden. kanalize eden bir karar
name de Hükümetimiz tarafından ortaya atılmış ve 
kesinleşti dlrniş bulanmaktadır. 

Spor malzemelerinin dsğıtımj, Okul İçi Beden 
Eğitimi Genel Müdürlüğümüzde yapılan ihtiyaç lis
telerine göre açıldıkla trnzim edilen üstelere göre 
yrpılmaktadsr. Mc:e!i; 1977 ysknda yapılacak liste-
k r raknrikğii.rzca aju"ma îabi tıtukuuş, potansiye
le, evvelce \eriten ya.dini miktaıına, şimdi olan yar-
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dun ihtiyacına göre liste haline konulmuş, onaydan 
çıkmıştır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyetinin bir 
Hükümeti olarak lüzumla gördüğüm, ihtiyaç dahi
linde olduğuna inandsğım yerlere Millî Eğitim Mü
dürlüğünün müracaatı, valiliğinin bu müracaatı tas
diki neticesinde elde mevcut malzemeden dağıtım ya
pılmaktadır. Ne kendi vilâyetimize, ne başka bir vilâ
yete herhangi bir şekilde indî, keyfî, şu veya bu şe
kilde dağıtım hiç bir zaman yapılmamıştır, yapılmaz 
da. Yapılan yardım doğrudan doğruya Türk gencine 
gidiyor ve bizim ölçülerimiz içinde, bizim sorumlu
luğumuz altında, bizim talimatlarımız altında yürü
yor. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Köseoğlu, buyurun efendim; kısa olarak. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Sayın 
Bakamm, içtenlikle soruyorum, Hükümet üyesi ola
rak soruyorum : 

«Kocaeli Talebe Yurdu» diye bir yurt var. Geçen 
sene bu zamanlar iki tane yeğenimin başında bıçak 
yarasından dolayı beşer tane dikiş vard?. gözümle gör
düm, Sayın Bakanlara geçen sene de bütçe sarasında 
aynı suali sormuştum: «Bu cinayetlere son vermeye
cek misiniz?» diye. Pişmaniye gecelerinde topladığı
mız ikişerbuçuk lira ve beşer liralarla, (Heyetinizin 
arasında bu yurdun yapılmasında payı olan arkadaş
larımız da var, lütfen ona da sorun) yaptırdığımız 
Kocaeli Yurdunda bugün 350 talebe yerine 30 tane 
talebe kalmaktadır ve îzıhit'li değillerdir. Geçen haf
ta da bir doktor arkadaşımın oğlunu Beşiktaş'ta yurt
tan çıkarıldıkları için kahvede vurdular. Bunun önünü 
ne zaman aîacaks:n5Z, Kocaeli'r.in bu yurdunu Koca-
eli'ne ne zaman vereceksiniz? Hükümet Üyesi olarak 
sizden sual soruyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EŞEK (Devamla) — Sayın Senatörün sualini iki şe
kilde mütalaa edeyim. Ben eğer yanılmıyorsam, elim
deki listelere göre Kocaeii'nde benîm Bakanlığıma ait 
bir yurdumuz yok. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — İstanbul' 
daki Kocaeli Yurdunu diyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — O da bize ait değil efendim. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Hükü
met üyesi olarak soruyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Tamam efendim, ikiye ayırdım 
ben de. Bize bağlı bir yurt olarak mütalaa ettiniz. Ko-
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caeii Yurdunun murakabesi, tanzimi, içine alınacak 
öğrenci, çıkarılacak öğrenci yönünden benim bağlı 
olduğum statüde herhangi bir yetkim ve sorumlulu
ğum yok. Hükümet üyesi olarak, asayiş yönünden 
Kocaeli Yurdunda eğer hadise olmuşsa ve suçluları 
yakalarimamışsa, lütfen ismi ile bana yazılı olarak so
runuz, İçişleri Bakanlığından öğreneyim, zaüâllnize 
arz edeyim efendim. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Sayın 
Bakan, 360 talebeden bugün 30 taîebe var. Bunlardan 
bir ianesi Kocaeli'!! değildir. Hükümet üyesi olarak 
tahkik ediniz, yazılı cevap veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazdı cevap veriniz. 
Efendim, Say:n Bakarsa tevcih edilen sualleri Sa

yın Bakan cevaplamıştır. Zabıtlardan tetkik edip, ce
vaplama imkânı içinde olmadıklarını yazdı olarak 
cevaplarlar. 

Sııal sorma işlemi bitmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son söz sırasına gelmiş 
bulunuyoruz. 

Şshislan adına söz alıp da konuşmayanların için
den sırası oianlan okuyorum : Sayın Ömer Ucuza!, 
Sayın Niyazi Unsal, Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu, 
Sayın Ekrem Kabay, Sayın An" Oğuz. 

İik sırada Sayın Ömer Ucuza!, son söz olarak 
buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ şunu arz etmek benim görevimdir. Sayın 
Bakanım, biraz evvel bu kürsüden zatıfdinize sarf 
edilen haksız bir söz var. Sözün ne olduğunu ifade 
etmeye dilim varmıyor. Ancak, bana düşen vazife 
şu : Sizin iki yıllık başarınız, Türk spor tarihinde ye
rini sinüstür. Yapmış olduğunuz eserlerle açm?ş oldu
ğunuz okullarla ve bütçede yarattığınız imkânlarla 
size bu sözü sarf eden kişilerin müfteri olduğu bütün 
gerçeğiyle ortadadır. Size her zaman olduğu gibi, 
sizinle beraber çakşan arkadaşlarınıza, şahsım adına 
şükranlarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan önce bir arkadaşımız bu kürsüye 

gelip, hiç de müsfehak olmadığımız şekilde bizi itham 
elliler. İthamları şu : Biz ilkel usul'ierîe partilerini kö-
tüîüyormuşuz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda şunu bütün gerçekiiğiyle hatırlatmak 

ve açıklamak isterim s 13 yıldan beri bu kürsüye her 
gelişimde, haksızlıkları, iftiraları ve yalanlan karşı
lamaya çalıştım; ama hiç bir zaman ne bîr şahsı, ne de 
bir topluluğu kötülemek için ba kürsüye gelmedim. 
ne yazık ki, övünmekten, mazisini hatırlama im
kânını kaybeden kişilerin mazilerini hatırlatmak, yi
ne ba ithamları sebebiyle bana düşüyor. 

Ben Cumhuriyet Halk Partisini kötülemedim. 
Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü tutum ve dav
ranışından söz eiüysem, bu bütün gerçekleriyle orta
dadır. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi so!a yöneiik 
tutumuna girdiği günden beri olan birkaç hadiseyi 
arz etmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, bir hususu hatırlat
mak istiyorum. 

Son sözü konuşuyorsunuz. Konuyu derleyip to
parlayan, yeni soranları yaratmayan veciz bir konuş
ma olarak düşünüyorum, son sözü. 

ÖMER -UCUZAL (Devamla) — Öyle yapacağım 
Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Sizden sonra konuşacak kimse ol
madığına göre, konuştuğumuz konu Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesi olduğuna güre ve yine Tüzüğümüz
de «son söz üyenindir.-» demekle demokratik bir ilke
ye ve üyelere verilen bir d?f?erin mesuliyet duygusu 
içinde konuşacağmızı ümit ediyorum. 

Devam buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onu arza çalışa
cağım Say-n Başkanım. 

Siz soîa yöneldiğiniz zaman ikiye bölündünüz. Ne
den? Neden bir Cumhuriyetçi Güven Partisi doğdu? 
Bu fikir mücadelesinden,.. 

BESİM Ü3TÜNEL (İstanbul) — Bakanlık Büt
çesiyle ilgili konuş. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — İnanmıyorlar, sor. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Demokratik 
Partililere, Selametçilere sor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demokratikleri 
bizim aramızda fikir mücadelesi yok. Sadece ihtiras
tan doğdu o bölünme; ama Cumhuriyet Kaili Parti
sinden bölünüp Cumhuriyetçi Güven Partisini kuran 
arkadaşlarım, senelerden beri sizin tutumunuzu orta
ya koydular bütün gerçek yüzüyle. 

Bir peygamber gibi ümit saçarak geliyormuş Cum
huriyet Haik Partisi. Bu tutumunuzda devam edin; 
devam edin. neticeyi göreceksiniz. 

Şimdi, fikir yönünden bölündünüz. Ondan sonra 
da bu fikir yönünden icraatlarınız var. Siz komüniz
mi tehlike saymıyorsunuz, biz de komünizmi tehlike 
sayıyoruz diyoruz. Siz hakikaten komünizmi tehlike 
saymama yönünden birtakım icraatların içerisine de 
girdiniz. Bu icraatların içerisine girin üyelerinizin de 
biç birisine ses çıkarmamanız, sizin düşüncenizin ger
çek yönünü ifade ediyor. 

KASAN GÜVEN (Trabzon) — Nedir? 
ÖMER UCUZAL (Bcvamia) — Bir Belediye Baş

kanımız, Atatürk'ün merkezi hükümet yaptığı bu şe
hirde, Atatürk'ün komünizme karşı bize verdiği emri 
meydanlardan söküp kaldırdı. Komünizmin Türk âle
minin en büyük tehlikesi olduğunu söyleyen Büyük 
Atatürk'ün sözünü sizin Belediye Reisiniz söküp kal
dırdı, buna ses çıkarmadınız. 

Bu memlekette komünizm suçundan mahkûm 
elan bir kişi, yine Yüce Parlamentonun aîıfetiyle mil
lete dayanarak cezasını daha fazla çekmesin diye af
fedecek çıkardılar, iki gün sonra kaçrp Rusya'ya git
ti. Rusya'deki ölünceye kadar faaliyeti de belli. Bu 
kişinin ziyaretine giderken yine o Belediye Reisiniz, 
uğruna milyonlarca şclül kanı dökülen bu topraklar
dan bir avueunu ahp götürdü, oraya bıraktı, yine se
sinizi çdıarımyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, Sayın Ucuza! lütfen 
efendim, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oralara da git
meyelim Sayın Başkanım; dün akşam burada Mao'ya 
karşı davrsmşmı bu kürsüden ifade eden kişiye karşı 
ne tutumun içine girdiniz? Sadece o kişiyi alkışladı-
AI:Z. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!; Saym Ucuza! lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamb) — Sonra da «Mem

lekette anarşi var, gençlik bu kaidedir, sokak bilmem 
nereye hükmediyor...» g'bi birtakım lâflarla gelip 
milliyetçi partiler toplulugunca meydana gelen Hükü
metin meşruiyetini kaybetti diye iddiaya ne hakkınız 
var? Hukuk nizamı ise, bunun gelişi gibi gidişi var. 

BAŞKAN — Lütfen efeiîdim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bir başkası ge

lir buraya Saym Başkanım, Adalet - Partisine şut ata-
cakmış!,. Adalet Partisine şut atmak ne senin ne de 
partinin gücü yetmez. Adalet Partisi 7 defa, 1950'den 
bu tarafa sana gol üttı. 

BAŞKAN — Saym Ucuza!, Adalet Partisini mü-
drfaa etmek için. Cumhuriyet Halk Partisine çatmak 
için d eğik Gençiik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde son 
£i;zü konuşmak üzere süz verdim, Lütfen rica ediyo
rum, yeni sorunlar yaratmayalım. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tamamlayaca
ğım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum, sizden sonra 
konuşma imkânı olmadığına göre, yeni sorunlar ya
ratmayalım. 

Buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 

elbette rüzgâh eken fırtına biçecektir, buna da katla
nacaklar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Biz ko
nuşmasını dinliyoruz Sayın Başkanım, devam etsin
ler. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onun için sizden 
istirhamımız, komünizm bu memleket için tehlikeli
dir diye, bizimle beraber söyleyeceksiniz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Söylemiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Söylemiyorsanız, 
takdir sizhı; ama bu meselede karşılaştığımız zaman 
da başka yollara meseleyi sapıtmayın; 

Sayın Başkanım, her bütçe gibi Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesinin de aziz milletimize ve bu Teş
kilâta hayırh olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, her halde İçişleri Ba
kanlığı, «Spor Bakanlığı» diye yanlış söylediler. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurun Saym Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım, 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesinin görüşülme
sinde Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsüyüm. 
Sayın Ömer Ucuzal, son konuşma üyenindir gere
ğince, kişisel görüş amacıyle kürsüye çıktı; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Bütçesini ilgilendirmeyen, tama
men indî, tamamen kişisel düşüncelerini ve üstelik 
partime yönelik düşüncelerini burada itham edici, 
radyolardan halkın gözü önünde küçültücü şekilde 
beyanlar yapmıştır. Sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olarak açıklamak üzere buyu
run Sayın Kabay. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söylediklerine cevap verdim; kimseye sataşma yap
madım. Zabıtlar elimizde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış bir anlama olduy
sa onu tavzih edecekler, yeni sürtüşmelere imkân ver
meyecekler. 

Lütfen efendim, gayet kısa Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir par
tidir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayırh olsun. 
EKREM KABAY (Devamla) — O hayrı biz gö

receğiz, halkımız görecek. Siz o hayırdan nasiplen
meyi düşünseniz, size de imkân bulunurdu. 

Değerli arkadaşlarım, biz Sosyalist Enternasyonale 
katılacağız. Bu kürsüden ikinci kez söylüyorum bu
nu. Herkese anlatmak imkânı oldu, Saym Ucuzal'a 
olmadı. 

Siz bizi, ortanın solu düşüncesini ortaya attığımız 
gün, «Ortanın solu, Moskova'nın yolu» diye köy köy, 
meydan meydan gezdiniz; ama halk bizim neyin yo
lunda olduğumuzu gördü, 1973 seçimlerinde siz de 
aldınız boyunuzun ölçüsünü, biz de aldık. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kabay... 
EKREM KABAY (Devamla) — İzin verin efen

dim. 
BAŞKAN — Sizin uygun görmediğiniz bir üslup 

içinde siz de devam etmeyin lütfen. 
EKREM KABAY (Devamla) — Bir arkadaşımın 

dün Mao ile ilgili sözlerini kınayan Saym Ucuzal, 
Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol düşünce
sinden, Cumhuriyet Halk Partisinin enternasyonale 
ilişkin düşüncesinden kınıyorlar. 

Enternasyonalcilik, uluslararasıcıhk demektir. Bi
zim dinimizde enternasyonaldir. Bizim dinimiz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onu Sayın Ata-
lay izah etti, sizden önce. 

EKREM KABAY (Devamla) — Bizim dinimiz, 
insanlar arasındaki ilişkileri nasıl düzenliyorsa, eko
nomik yönden de sosyalist enternasyonalin bu konu
da amacı vardır. 

Şimdi siz bizi, bir arkadaşımızın Mao konusunda
ki konuşmasından ötürü kınayacaksınız, siz bizi sol
culuğumuzdan ötürü kınayacaksınız; ama Rusya'ya 
gidip Lenin'in mozolesini herkesten önce, sırayı bo
zarak 150 metre önde koşup gidercesine ziyaret etme
nize ne hakkınız var? 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Kabay. Lütfen 
rica ederim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Saygılar sunarım. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kimmiş 

bunlar? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahsıma sataşma 

var Saym Başkan. Söz istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Var efendim. Bir dakika, yerinizden 

rica ediyorum, lütfen. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kürsüden konu
şacağım, sataşma var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın UcuzaL 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimin neyi ziya

ret ettiğini, kimin ne yaptığını açıklama imkânı ve
rin. 

BAŞKAN — Efendim, turistsiniz, bir yeri ziyaret 
edebilirsiniz, lütfen bunun üstünde durmayın. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ziyaret edin
ce ne olmuş? Bırakın be!.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

Bütçenin bölümlerine geçmek üzere olduğumuz şu 
anda lütfen herhangi bir sürtüşme ile müzakerelerin 
seyrini bozmayalım. 

Sayın Ucuza! bir cümle ile buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kürsüden, 
BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Vazgeç, büt

çe bitsin. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim Sa

yın Başkan. («Bravo» sesleri) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yeri gelince açık

larım Sayın Kabay'a. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Ge

nel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesi hususunu tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabrjl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

! Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 462 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin geliştiril
mesi ve yaygınlaştırılması 74 888 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

112 İzcilik ve gençlerin boş za
manlarım değerlendirme hiz
metlerinin düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi 50 701 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edî'miştir. 

113 Tesis ve işletme hizmetleri 484 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bu! edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğrenimi ve 
spor görevlilerinin yetişti
rilmesi ve eğitimi 68 021 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edi'mistir. 

115 Gençlik sorunlarının çözüm
lenmesine ilişkin hizmetler 1 925 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edümîştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 899 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ed içmiştir. 

Tümünü cetveîîeriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olsun, Gençlik ve Spor Bakan
lığına yeni basanlar getirsin. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/521; C. Senatosu : 1/519) 
(S. Sayısı : 641) 

BAŞKAN — Beden Teıbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu yüksek tas
vibinize sunuyorum. Kabul edenler.» Kabul etmeyen
ler,... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 215 344 200) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelinin bölümlerini sıra ile 
okutup oylarınıza sunacağım. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 259 912 800 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edi mistir. 

111 Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 950 384 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ed^miştir. 

900 Transferler 5 047 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edUmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 215 344 200) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velinin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi dışı gelirler 43 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 172 341 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bu maddeye bağlı 
olan (C) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (R) işaretli cetvelle 
birlikte yüksek tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda 
getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan proje
lerin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sa
yılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dı
şında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlı
ğına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakam yetkili
dir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yü bütçesine dev
redilebilir. 
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Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı, aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddelerara-
sı aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I* — Futbolda müşterek bahis gelirleri : (111) Türk -
Sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri prog
ramının (01) sportif faaliyetler altprograîmnm (1-001) 
kod numaralı faaliyeti ile (02) spor tesislerinin işle
tilmesi, yapım, bakını ve onarımları altprogramîiiiiî 
(2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

^ I I — Spor faaliyetleri gelirleri : (900) hizmet 
programlarına dağıtılamayan transferler programın
da yer alan, (04) sosyal transferler aîtprogramınm 
(3-422) kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısım, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili terti
binden ödenebilir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler.,, Kabal etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Futbol Federasyonu özel fonundan 
ücret almak suretiyle çalıştırılan personelden yazılı 
müracaatta bulunanlar Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü teşkilâtı maaşb kadrolarına atanırlar. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 8'i oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaba! edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oyunuza sunulacaktır. 
Böylece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt

çesi Yüce Senatoca kabul edilmiştir, Ulusumuza ha
yırlı uğurlu olsun. 

/ . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S .Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi : 31 .1 . 1977) (1) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

19 .— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M .Meclisi : 1/517; C. 
Senatosu : 1:515) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 
31.1 . 1977) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, program gereğince 
Ulaştırma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe
lerini birlikte görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Bakan ve Komisyon?.. Hazır. 
Grupları adına söz alan sayın grup sözcülerinin 

isimlerini okuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mus

tafa Çelik, Miîli Birlik Grupu adına Sayın Haydar 
Tunçkanat, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Karayiğit. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Saym Mustafa Çeîik'te. 

Buyurun Saym Çelik. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇELİK 

(Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, C. Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1977 
yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Senato Grupunun görüş 
ve düşüncelerini bildirmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Bu vesileyle Yüce Senatoyu Grupum ve kendi adı
ma saygıyla selâmlarım.. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Ulaştırma Ba
kanlığı 27 Mayıs 1939 tarihli 3613 sayılı Kanunla 
kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra, büyük 
bir gelişme gösteren ulaştırma sistem ve faaliyetleri
nin mevcut hükümlerle yürütülmesi güçleştiğinden, 
25 Haziran 1945 tarih ve 4770 sayılı Kuruluş Ka

fi; 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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nunu ile Bakanîığm teşkilâtı ve hizmet saîıakn ge- j 
nişletllmiştir. 

Ulaştırma Bakankğımn görevi, ulaştırma ve faa-
berîeştirmeyi sosyal, ekonomik ve memleket güven
liği esaslarına göre tespit, planlama, karma, işletme 
ve koordinasyonu sağlamaktır. Muhakkak ki bunlar 
yapılırken, can ve mal güvenliğini sağlayan tedbir- I 
îerin de alınması tabiîdir. 1 

Ulaştırma Bakanlığı görevini bünyesindeki kamu I 
kuruluşları ve anonim ortaklıklar aracıhğıyle yerine 
getirmek durumundadır. 

Bu kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğü Denizcilik Bankası A. O. I 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat A. O., THY Ano
nim Ortaklığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge- j 
nel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğüdür. I 

Bu durumda Ulaştırma Bakanlığı geri plandaki 
görüntüsüne rağmen, gerçekte memleket ekonomi
sinde ve memleketimizin sosyal yapısında, daha da 
önemlisi millî güvenliğinde de birinci derecede rol 
oynamaktadır. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığına bağlı I 
kuruluşlar, tüm üretim ve tüketim mal ve araçla, mı 
yaratan ve işleten sektörlerin maliyetine de tesir et
mektedir. 1 

Kuruluşundan sonra, zaman zaman Ulaştırma Ba- I 
kanlığının bazı görev ve yetkileri başka bakanlıklara I 
aktarılmış, böylece bu Bakanlık sağlam ve disiplinli 
bir çalışma ve organizasyon yeteneğinden yoksun 
hale getirilmiştir. 

Ayrıca, bu durumun sonucu olarak, ulaşım ve ha- j 
berleşme hizmetlerinin görülmesinde, Ulaştırma Ba
kanlığı ile diğer bakanlıklara çelişme haline düşmüş
tür. Böylece hizmetin görülmesi ya imkânsız hale 
gelmiş ya da gecikmiştir. 

Örneğin; limanlarını dem iry ollar mı, Hava Mey
danlarım, Karayollarını Bayındırlık Bakanlığı ya
par, işletmesini Ulaştırma Bakanlığı yapar. Zaman 
zaman Bayındırlık Bakanlığının hatalarını da bu Ba
kanlık çeker. 

Günün koşulları içinde ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin ülkenin ve vatandaşın ihtiyacına cevap 
verecek şekilde yerine getirildiği elbette iddia edi
lemez. Ulaştırma örgütleri gerek teknik yetenek, ge
rek çalışma düzeni bakımından yetersizdir. Bakan
lığın asıl görevi, Bakanlık örgütlen arasında eş uyu
mu (koordinasyonu) sağlamak olduğu halde, Ba
kanlık bu görevini yapamamaktadır. Bu günkü ya-
pılan ile de bu koordinasyonun kurulması imkânsız
dır. Çünkü, her şeyden önce bu örgütlerin yapıları 

— • • Ti. 

ayrıdır. Aynı Bakanlığa bağlı örgütlerden kimisi ka
mu kuruluşu, kimisi şirket, kimisi de genel müdür
lük halinde çalışmaktadır. Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı kuruluşlara yön verecek yönetim kurulları, genel 
müdürler ihtisaslarına, liyakatlarına göre değil, daha 
çok politik nedenlerle oraya getirilmiş şahıslardan 
meydana gelmektedir. Bunun en canlı örneği THY 
Genel Müdürlüğüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlarında, disiplinli bir 
çalışma yoktur. 1977 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe 
raporunda belirtildiği gibi, Bakanlık bünyesinde bir 
Organizasyon Dairesi kurulmuşsa da, haberleşme ve 
ulaştırma uluslararası gelişmelere uygun bir düzeye 
getirilmemiştir. Bakanlık, görevine yetecek hukukî, 
idarî ve malî yetkilere sahip kılınmamıştır. Bakan
lık bu eksikliğini gidermek için, 6 adet kanun tasa
rısını Parlamentoya, 3 adet kanun taslağını Baş
bakanlığa sunmuştur. 5 tane kanun üzerinde de Ba
kanlıkça çalışılmaktadır. Temennimiz, bu kanunla
rım biran önce çdiarılmasıdır. 

Ulaştırma ve haberleşme ile ilgili bütün örgütlerin 
Ulaştırma Bakanlığına toplanması da sağlanamamış
tır. İşte bütün bu nedenlerin sonucu olarak da, haber
leşme ve ulaştırma hizmetleri uluslararası standartla
rın çok altında yürütülmektedir. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin nüfusu süratle artmaktadır. Tahmin

lere göre nüfusumuz 42 milyona varmıştır. Kara, 
hava, deniz araçlarının süratle gelişmesi gerek ülkeler, 
gerek şehirlerarası uzaklıkları haliyle azalmıştır. Bu
nun sonucu olarak, şehirlerarası ve ülkelerarası iş, 
mesleki ve turistik geziler artmıştır. Ulaştırma araç-
iarımn sirkülâsyonundaki artışa paralel olarak, ulaş
tırma ve haberleşme hizmetleri de büyük önem 
kazanmıştır. Her türlü mal nakli, özellikle yaş sebze 
ve meyve naklinde, süratin pahalılıkla ilişkisi de 
dikkate alınırsa, bu önem bir kat daha belirgin hale 
gelmektedir. 

C. H. P.'si Grupu oîarak, ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin bu önemi dikkate alınarak, bu hizmet-
îsrle görevli Ulaştırma Bakanlığının ve bu Bakanlı
ğa bağlı kuruluşların ciddî bir reorganizasyona tabi 

j tuîu^maa lüzumuna inanmaktayız. Kara, deniz, de-
ı • miryolu yoku ve yük naklinde gelişmiş ülkelerin 
i seviyesine çıkmak için, gerçekçi bir atılımın yapıl

ması açıkça hissedilmektedir. Kaybedilecek zaman, 
başka ülkelerle aramızdaki mesafeyi daha çok kapa
tılmaz hale getirecektir. Ulaştırma Bakanlığının asıl 
görevi, uzun vadeli, Türkiye şartlarına uygun, ulaş-
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tırnıa ve haberleşme politikasını tespit ve tatbik et
mek oîmabdır. Maalesef bunu göremiyoruz. 

Ulaştırma sahasında çağın koşuKarına ters, mem
leket gerçeklerine uygun düşmeyen bir durumun için
deyiz. Gelişmiş Batı ülkelerinde ulaşım ve yük taşı
ma sektörleri arasında karayollarında, deniz yolla
rında dengeli bir şekilde dağılmıştır. Bizde bu durum 
tam tersinedir. Yük taşımada karayolları % 65, de
miryolları % 25 civarındadır, tnsan naklinde, kara
yollarında taşıma % 85'e varmaktadır. Denizi bu ka
dar çok olan bir ülkede, taşımacılıkta ekonomik olma 
açısından büyük üstünlüğü bilinen deniz yolu taşıma
cılığını bu derece ihmal eden bir ülke meycut değildir. 
Bu yanlış bir politikadır. Hele Türkiye gibi geniş yüz
ölçümü olan iklim şartları ağır bir ülke için çok daha 
yanlıştır. Karayolları taşımacılığı bizi gerek akarya
kıt, gerek araç ve gereç bakımından dışa bağımlı kıl
makta, Türk ekonomisine çok büyük yük olmakta
dır. 1973 petrol krizinden sonra, bu durum çok da
ha belirgin olarak meydana çıkmıştır. 

1977 Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi tasarısını incele
diğimiz zaman, 1976'da 176 milyon lira olan Ulaştır
ma Bakanlığı Bütçesinin, 1977'de 180 milyon lira ol
duğunu görüyoruz. Genel Bütçedeki artışın % 50 ci
varında olduğu yurdumuzda Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesindeki artış, % 2,6'dır. Biz bunu memnunlukla kar
şılıyoruz. Çünkü, Ulaştırma Bakanlığının bizatihi ken
disi yatırımcı bir Bakanlık değildir, bir koordinasyon 
Bakanlığıdır. Bütçesindeki her artışın büyük bir kısmı 
cari masraflara gidecektir. 

Sayın senatörler; 
Ulaştırma Bakanlığı üzerindeki görüşlerimizi kı

saca arz ettikten sonra, şimdi de Bakanlığa bağlı ku
ruluşlar üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz ede
ceğiz. 

68 senelik bir geçmişi olan Yüksek Denizcilik Oku
lu Türk deniz ticaretinin temel unsuru olan ticaret 
gemilerine, deniz işletme kurumlarına, güverte, maki
ne ve deniz işletmecisi olarak üst yönetici sınıfındaki 
gemi adamlarım yetiştiren bir okuldur. Ticaret filo-
muzdaki artışa paralel olarak, artan eleman ihtiyacı
nı karşılamak için, okula alınan öğrenci sayısı 100' 
den 200'e çıkarılmıştır. Fakat, bina ve tesis yetersizliği 
dolayısıyle öğrenciler başka yurtlarda kalmak duru
mundadır. Aslında yatılı bir okul olan kurum, bu vas
fını koruyamaz duruma gelmiştir. Okul için müsait 
bir arazi alınmasını memnunlukla karşılıyoruz. Bu 
okulun diğer yükseköğrenim müesseselerine denk hu
kukî ve malî niteliklere sahip olmaması nedeniyle bu

rada yapılan öğretim" ve eğitim, öğrencilere arzu edi
len bilgiyi sağlayabildiğini iddia etmek kolay değildir. 
Bu okulu Devlet denizcilik akademisi haline getire
cek Kanun tasarısı Bütçe ve Plan Komisyonunda 
kabul edilerek Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmiş
tir. Bu akademide, denizcilik dalındaki elemanların 
yanmda, Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyacı olan 
teknik elemanların da yetiştirilmesinde büyük fayda
lar görürüz. Bu okulun yüksek denizcilik akademisi 
yerine, yüksek ulaştırma akademisi olmasında büyük 
yararlar vardır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü : 

28 . 2 . 1956 tarih ve 6686 sayılı Kanunla kurul
muş olup, Ulaştırma Bakanlığına bağlı tüzelkişiliğe 
haiz katma bütçeli bir Genel Müdürlüktür. Bu Ge
nel Müdürlük Devlete ait olup, kendisine verilen si
vil hava liman ve meydanları ile bunlara bağlı her 
türlü tesisi işletmek, hava seyrüsefer, telekomünikas
yon, hava trafik cihaz ve sistemlerini işletmek ve 
hizmetlerini ifa etmek, hava limanlarının ve meydanla
rının her türlü bakım ve onarımlarını yapmak, teçhiz, 
tevsi ve ıslahlarım yapmakla yükümlüdür. Hemen be
lirtelim ki, bu Genel Müdürlük kendisine verilen gö
revleri yerine getirememektedir. Isparta'daki son uçak 
kazasında ve ondan evvel Yeşilköy'e inemeyip, Marma
ra'ya düşen uçak kazasında Antalya ve Yeşilköy'deki 
meydan hizmetlerinin noksanlığı da bu kazalarda bü
yük rol oynamıştır. Genel Müdürlük kanun ve ulus
lararası anlaşmalarla kendisine verilmiş olan görevle
ri, 14 adet hava liman ve meydan üzerinde ve civarın
da tesis edilmiş iki hava saha kontrol merkezi, 5 
yaklaşma kontrol ofisi, 13 meydan kontrol meydan 
kulesi işleterek, Türkiye hava ülkesinde uçuşların sü
rat ve intizamını, emniyetini temin etmektedir. DHM. 
îşîetmesi modern araç ve sistemlerin temin ve tesisle
rinden de önce, bunları verimli şekilde işletecek, de
vamlı bakım ve kontrollerini yapacak kalifiye eleman 
sıkıntısı çekmektedir. Bunun sebebi açıktır. Bu Genel 
Müdürlükte çalışanlar 657 sayılı Yasaya göre maaş 
almaktadır. Halbuki, beraber çalıştıkları bir şirket hüv-
viyetinde olan THY personeli genellikle sözleşmeli 
olup, 35 bin liraya kadar ücret almaktadır. Bu bü
yük haksızlığı gidermek lâzımdır. Biliyorum, Sayın 
Bakan da bu durumdan rahatsızdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbette ki uçağı şevki idare etmekte büyük maha

ret gerekir; ama bu uçağın kazasız, belâsız kalkma
sı, inmesi, uçması için de yer bakımından öbür konu 
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kadar Önemi vardır. Hizmetin istenilen seviyede yü
rütülebilmesi için, kanun mevzuat ve personel sorun
larına âcil ve çok kısa vadede bir çare bulunması ulaş
tırma hizmetlerinin sürat, emniyet açısından gerekli
dir. Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili sistem ve tesisatın 
dış ülkelerden alımında çok zaman kaybedilmektedir. 
Yerine göre bir aletin alımı 6 - 20 ay sürmektedir. 

Hava meydan ve limanlarında uçuş sahalarım teh
likeye düşüren inşaat yapılmakta ve buna mani oluna
mamaktadır. Bu yüzden hava liman ve meydanlarında 
uçuş emniyet sahalarını tahdit ve tehdit eden çeşitli 
inşaat faaliyetlerinin ve sınırlandırılmasına dair, Ma
nia Kanununun bir an evvel çıkartılması lâzımdır. 
Bu kanunun çıkarılmasındaki gecikmeler, istimlâklar 
dolayısıyle Devlete daha çok pahalıya maîolacaktîr. 

Yeşilköy Hava Limanı yıllardır bitirilememiştir. 
Bu gidişle biteceğe de benzemiyor. Meydanlarımız ba
kımsız ve perişandır. Bilhassa yurt dışında çalışan iş
çilerimize iyi muamele edilmemektedir. Sorumlu ara
dığımız zaman kimseyi bulamazsınız, hava meydan
larındaki hizmetler sorumsuz ve ciddiyetten uzak bir 
şekilde yapılmaktadır. 

Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı : 
Yurdumuzda ilk hava ulaştırması hizmetleri, 1933 

yılında başlamıştır. Kurum, bugünkü statüsüne 1955 
yılında 6623 sayılı Kanunla hususî hukuk hükümleri
ne tabi bir Anonim Ortaklık haline getirilmiştir. 

Son yıllarda dünya uçak sanayiindeki aşamalar, 
uçakların süratlerini ve taşıma kapasitelerini baş dön
dürücü bir şekilde artırmıştır. Bu gelişme daha da ar
tacaktır. Bu durumda, bütün dünya milletleri uçak 
alanlarım modern havacılığın icaplarına göre geliştir
mişlerdir. Ancak, işletme yetersizlikleri ve hava alan
larının düzenli bir şekilde işletilememesi, hava ulaş-
tırmacıhğımızdaki beklenen gelişmeyi tahakkuk etti-
rememiştir. Yurt dışında çalışan işçilerimizin sayısın
daki büyük artış ve bu işçilerimizin yurda gelip gi
derken Türk Hava Yollarını tercih etmeleri bizim 
için büyük bir imkândır. Ancak, bu imkânlardan ge
reği gibi faydalanılamamaktadır. Bilhassa, işçilerimize 
yapılan kötü muamelelerden doğan kırgınlıklar, THY 
için kötü propaganda olmaktadır. Yıllardır söylendi
ği halde Çartır Şirketi kurulamamıştır. Yabancı Çar-
tır şirketleri işçilerimizin sırtından milyonlar kazan
maktadır. Son yıllardaki kazalar da, millî hava yol
larımız için kötü bir propaganda olmaktadır. Dünya
daki 75 hava yolu şirketi içinde, güvenlik bakımın
dan yapılan bir araştırmada THY'n 70 nci sırada 
gösterilmektedir. Bu bizim için çok üzücü bir durum
dur* 

Şirketin idaresi yürekler acısıdır. Yönetim Kurulu 
M. C. partilerinin parselasyonuna tabi tutulmuştur. 
Havacılık özel bilgi, ihtisas isteyen bir daldır. Yönetim 
Kurulundaki kişilerin hiç birisi havacılıkla ilgili de
ğildir. Ayrıca, Yönetim Kurulu ile Genel Müdür ge
çinememekte, bu durum günlük Basma kadar intikal 
etmektedir. Şirketin tamamı jet olan 23 uçağı vardır. 
5 tanesi kiralık 707 Boingtir. Bu uçaklar devamlı arı
za yapmaktadır. Kurum, bu kiralık uçaklardan bir an 
evvel kurtulmalıdır. THY sermayesi 1 milyar liradır. 
İşletme sermayesi sıkıntısı çekmektedir. Her yıl büyü
yen miktarlarda zarar etmektedir. 1975'te 55 milyon, 
1976'da 329 milyon lira zarar etmiştir. 1977'deki za
rarının 202 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 
Şirket bu zararlardan nasıl kurtarılacaktır? Sayın Ba
kanlığın görüşü nedir? 

Sayın Bakan, 1976'da yurt içinde Feeder - line sis
teminin kurulacağım söylemişti. Küçük tipdeki uçak
larla nüfusu 50 binden fazla illerimizden anamerkez-
lere seferler yapılacağını söylemişti; fakat bugüne ka
dar bu tatbikatı göremedik. Türkiye gibi geniş yüzöl
çümü olan bir ülkede yalnız 16 ilimize uçak seferi var
dır. Bu seferler de kış, sis yüzünden, altyapı tesisleri
nin yetersizliğinden muntazaman yapılamamaktadır. 
Türk Kava Yollarının bir hastalığı da, rötarlarıdır, se
fer iptalleridir. Kimse büyük çapta keyf için uçak yol
culuğu yapmaz. Zamanı kıymetli olan, işi olan, has
tası olan uçağa biner. Gel gör ki, sefer iptalleri, rö
tarlar yolcuları perişan hale getirmektedir. Temenni
miz, millî hava yollarımızın daha ciddî, daha düzen
li işletilmesidir. Hava yollan personelini eğitecek bir 
tesis de yoktur. Pilotlarını Hava Kuvvetlerimizden te
min etmektedir. Bu devamlı bir kaynak değildir. Geli
şen havacılık alanında bunun da düşünülmesi lâzım
dır. 

Sayın senatörler; 

Son günlerde basından da takip ettiğiniz gibi Türk 
Hava Yollarında acayip bir grev uygulanmaktadır. 

Grevi ilân eden Sendika Genel Başkanı dahi grev 
sebeplerini izah edememekte; ileri sürdüğü şartların 
işveren tarafından kabul edilmesine rağmen grev uy
gulamasını sürdürmektedir. Bu grevin altında, sadece 
Sendika Başkanının seçim endişesi olduğunu bizzat 
Ulaştırma Bakanı ve Genel Müdür açıklamışlardır. 

Bu grev yüzünden Türk Hava Yolları zararlannâ 
zarar katmaktadır. Yalnız, bu grev normal sendikacı
lığın getirdiği bir grev değil, Sayın Genel Müdür ile 
Sendika Başkanının içli dışlı ilişkilerinin meydana ge
tirdiği bir grevdir. 
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çok zordur. Karayollarında ÎO senelik bir planla taşı
manın 3,5 misline, yolcu naklinin üç katına çıkarıl
ması hedef alınmıştır. Bunların gerçekleşmesini gönül
den temenni ederiz. 

Ülkemizdeki tüm teknik ve yatırımcı kuruluşlarda 
olduğu gibi, Demiryolu İdaresinde de yetenekli ve 
tecrübeli elemanlar genellikle umum müdürlükten ay
rılmış ve halen ayrılmaktadır. 193(Plarda demiryolu 
elemanlarına verilen önem ve imkân giderek azalmış
tır. Dalîa da önemlisi, geleneksel ve hep izlenen de
miryolu ruhu kaybolmuştur. Sık sık idareci değişti
rilmesi de soruna bir çözüm getirememiştir, ileri Batı 
ülkelerinde böyle büyük işletmelerin başındaki kimse
ler, yıllarca görevlerine devam ederler, istetmenin her 
türlü ihtiyacım çok yakından bilirler, personeli yakın
dan tanırlar. Siyasî iktidarlar değiştiği halde, yüksek 
dereceli yöneticiler, teknik yöneticiler görevlerinde 
kalırlar. Bizde henüz böyle bir duruma maalesef geli-
nememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demiryollarına geliyorum: 
Türkiye'de demiryolları yapımı ve işletilmesi 19 

ncu yüzyılın ikinci yarısında, yabancı şirketler eliyle 
başlamıştır. 

Cumhuriyetimizin ilânından sonra, bir millî demir
yolu politikası izlenmiş ve o günün güç koşullarına 
ve olanaksızlıklarına rağmen, elde edilen başarı ger
çekten bir övünç kaynağı olmuştur. Yine 2326 Km.'-
lik yol satın alınmış, her yıl ortalama yeni 140 Km. yol 
yapılmıştır. Bugün ise, yılda 1 Km. yol yapamaz du
rumdayız. Hem de tüm teknik güç ve imkânlara rağ
men.; 

Konuşmamın başında belirtiğim bir konuya tek
rar değineceğim: Halen mevcut yönetmelik ve statüye 
göre, DDY Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık Bakanlı
ğına bağlı Limanlar, Demiryolları ve Hava Meydan
ları Genel Müdürlüğü arasında yeterli işbirliği yoktur. 
Demiryolları inşaatı şu anda Bayındırlık Bakanlığın
ca yapılmaktadır. Halbuki işletmesi tamamıyle Ulaş
tırma Bakanlığına bağlıdır. Belki de yılda hiç demir
yolu yapamamanın bir sorunu ve önemli noksanlığıda 
bu iki Bakanlık arasında yeterli bir uyumun olmama
sıdır. 

Saym senatörler; 
Ülkemizde demiryolları geliştirilmesi ve desteklen

mesi gereken bir ulaşım vasıtasıdır. 
Gelişmiş ülkelerde, demiryollarının özellikle yük 

taşımalarındaki paylan % 50 dolayında iken, bizde 
bu miktar son yıllarda % 26'ya kadar düşmüştür. 
Halbuki, ülkemizde son yıllarda gelişen sanayileşme 
ulaşım sorununu da birlikte getirmiştir. Yine büyük 
yerleşim merkezleri civanında toplu yolcu taşıma bu
gün için önem kazanmıştır. Karayolları bu isteğe ye
terince cevap verememektedir. Ülkemizde, özellikle 
karayollarında görülen ve her geçen yıl bir katliam 
haline dönüşen trafik kazaları demiryollarında yok 
denecek kadar azdır. Yapılan bir araştırmaya göre, 
kaza ihtimali demiryollarında karayollarına nazaran 
21 defa daha azdır. Bu çok büyük farktır. Ayrıca, de
miryolu taşımacılığı, karayoluna oranla önemli ölçüde 
yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Demiryollarında yakıt 
tasarrufu, karayollarına göre 5 defa daha azdır. Gü
nümüzde gittikçe yoğunlaşan ve çözümü güçîeşen pet
rol bunalımı karşısında, bunun önemi açıktır. Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü Devletin 6186 sayılı 
Yasa ile kendisine verdiği görevleri bugün için yete
rince yapamamaktadır. Bugünkü hali ve yatırımları 
devam ederse, gelecekte de istenilen düzeye ulaşması 

550 civarında olsu teknik elemanlar, bugünkü ih
tiyacın ancak % 30'unu karşılamaktadır. Bunların 
bir kıssın da henüz askerliğini yapmamış olup, tecrü
besiz teknik elemanlardır. 

Değerli senatörler; 
DemiryoIIarımızm altyapı sorunu da önemlidir. 

Geometrik ve fiziksel standartları çok düşük ©lan 
yollarımızın ancak % 7 ilâ % 8'lik kısmında 120 ile 
160 Km. sürat yapılmaktadır. % 70'îik kısmında ise, 
ancak 80 Km. sürat yapılabilmektedir. İleri Batı ül
kelerinde saaita 200 Km.'lik sürat artık normal sayıl
maktadır, Öyle ise, süratle denıiryollanmızı yenileme
ye ve elektrik!! trenlere dönmeye mecburuz. Planlı 
dönemde demiryolları için öngörülen elektrifikasyon, 
sinyalizasj'Gîi ve telekomünikasyonda plan hedefine 
ulaşamamıştır. Köklü tedbirler alınmadığı için, De
miryolu İşletmesi yıldan yıla büyüyen ve önemli ra
kamlara ulaşan işletme açığı vermektedir. 1975'te 
1 milyar lira olan zararın, bu yıl transit taşımacılığın
dan dolayı 200 milyona düşmesini memnunlukla kar
şılıyoruz. 1977 yılında, zararın tekrar 1 milyar liraya 
çıkacağı bütçe raporunda ifade edilmiştir. Bunun se
bebini öğrenmek istiyoruz. 

îşjeta'e teknik ömrünü tamamlamıştır. Köklü ve 
ekonomik bir tarife uygulaması yapılamazken; mal
zeme, akaryakıt, yenileme, bakım, onarını ve toplu
sözleşme masraftan da çok yükselmiştir. Örneğin; 
1975 yılında 1 yolcunun Km. maliyeti 33,25 kuruş, 
geliri 6,84 kuruşoır. Eşyanın ton Km. maliyeti 50,20 
kuruş, ortalama 1 ton Km. yük geliri 33,15 kuruş 
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olmuştur. 1971 - 1975 yıllarında 5 milyar 400 milyon 
liralık yatırım öngörülmüş, gerçekleşme oranı % 93 
olmuştur. 1977 yılı Bütçesinde 3 milyar 300 milyon 
TL. lık yatırım öngörülmüştür, biz bu miktarın daha 
da artırılmasına taraflarız. 

Saym senatörler; 
Ulaştırma Bakanlığının en önemli görevlerinden 

birisi de haberleşme hizmetleridir. Bakanlık haberleş
me görevini Posta Telgraf Telefon İşletmesi aracılığı 
ile yerine getirmektedir. PTT İşletmesi Genel Müdür
lüğü 2 milyar 100 milyon lira sermayeli bir kamu ku
ruluşudur. Yurda dağılmış işyerlerinin sayısı 1976 yılı 
sonunda 10 bin 364'e ulaşmıştır. Mektupla telgraf da
ğıtım hizmetinde, şikâyetlere yol açmayacak bir dü
zen olduğunu ifade edebiliriz. PTT İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün postta ve telgraf hizmetleri için kullan
dığımız olumlu ifadeleri maalesef telefon hizmetleri 
için kullanamayacağız. 

İtiraf edelim ki, bugün memleketimizde şehirlera
rası ve şehir içi telefon görüşmesi, görüşen için ıstı
rap kaynağı olmaktadır. Özellikle büyük şehirlerimiz
de telefon konuşması için, bazen yarım saat sinyal 
beklemek zorunluğu vardır. Şehirlerarası bir talep 
için santral merauresini bulmak, başlı başına bir iştir. 
Bütün bunlar medenî dünyada halledilmiş hususlar
dır. Ayrıca telefon alım ve satımı kârlı bir ticaret ha
line gelmiştir. Yeri gelmişken söyleyeyim, ba telefon 
ticaretinde PTT mensuplarının da rol oynadığı yay
gın bir söylenti halindedir. Bunun gerçeklik derece
sini saym Bakandan öğrenmek istiyoruz. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, telefon medenî dün
yanın ihtiyaç listesine dahil ettiği bir araçtır. Buna 
rağmen şu anda yurdumuzda telefon için sura bekle
yenlerin sayısı bir milyonun üzerindedir. Normal yol
dan telefon almaya bir Türk vatandaşının ömrü yet
memektedir. Halbuki, PTT idaresi 1977 yılında 
137 500 otomatik, 20 tane de manvel telefon verebi
leceğini 1977 yılı bütçe raporunda belirtmektedir. Bir 
milyondan fazla talebe karşıldt 157 500'lük bir cevap. 
Bu konuda ısrarla durmamız sebepsiz değildir. Bu 
konuda başka ülkelerden çok gerideyiz. İsrail'de 1 090 
kişiye 150, Yunanistan'da 1 000 kişiye 90 telefon dü
şerken, yurdumuzda 1 000 kişiye 23 telefon düşmek
tedir. 

Yıllardan beri kâr eden PTT Genel Müdürlüğü, 
1975 yılından itibaren zarar etmeye başlamıştır. Bu 
zarar yıllar itibariyle büyüyerek şöyle olmuştur : 1975 
yılında 644 milyon, 1976 yılında 721 milyon lira, 1977 
yılında da 1 milyar 705 milyon lira olacağı tahmin 

edilmiştir. Sermayesine yakın bir zararla kapanacağı 
öngörülen bu durumdan PTT idaresi nasıl kurtarıla
caktır? 1977 yılında, yapılması öngörülen 4 milyar 
liralık yatırım nasıl finanse edilecektir? 1977 yılında 
biıa merkez, 1 500 çevre köye telefon verilmesini se
vinçle karşılıyoruz. Bu köylerin seçiminde geri kal
mış bölgelere öncelik verilmesini temenni ederiz ve 
bu miktarın artırılmasını arzu ederiz. 

Bu telefonlar tesis edilirken, biraz da konuşmala
rın kalitesinin yükseltilmesine önem verilmesine dik
katinizi çekeriz. Bugün Ankara ile Anadolu arasında 
normal telefon konuşması yapılamıyor. Mutlaka ace
le veya yıldırım konuşmaya mecbursunuz. Sanki nor
mal konuşma yasakmış gibi 03'teki memure «Acele 
mi olsun, yıldırım mı olsun» diye sormaktadır. O da 
belki haklıdır. Zira normal konuşmaya bir gün bo
yunca sıra gelmemektedir. Sıranız gelse bile, konuşma 
kabil olamamaktadır. 

Ben kendi seçim bölgemle telefonla konuşamıyo
rum. Bilmiyorum Sayın Bakan konuşabiliyor mu? 

09, yarı otomatik telefon konuşmaları 1976 yılın
da bazı iller ve ilçeler arasında yapılmaya başladı. 
Memnunlukla karşıladık; fakat o da çok kısa za
manda 03'e dönüştü. Gene 1976'da çok mahdut illeri
miz arasında tam otomatik konuşmalar başladı. Bun
ların süratle artmasını temenni ederiz. Telefon konu
sunda medenî dünyada o kadar geriyiz ki, bu konuda 
yapılan ve yapılacak her şeyi destekliyoruz. 

Geçen seneki bütçe konuşmalarında Sayın Bakan 
yurdumuzda yapılacak olan radyoling sistemlerinden 
uzun uzun bahsetmiş ve hepsinin 1976 yılında hizme
te verileceğini söylemişti. Üzülerek görüyoruz ki, bu 
sistemlerden çok küçük bir bölümü hizmete verile
bilmiştir. Teleks ihtiyacı da çok artmıştır, teleks'te 
karaborsadadır. 4 bin hatlık telekse ilâve olarak, 
bu yıl da 3 700 hatlık bir ilâvenin yapılacağını Sa
yın Bakan Bütçe Komisyonunda ifade ettiler, biz bu
nu da kâfi görmüyoruz. Posta dağıtımı Trakya Bölge
sinde motorize olmuştur. Bunun yurdumuzun başka 
bölgelerinde de yayılmasını temenni ederiz. 

Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı : 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve yıllar boyu bozuk 

düzen içinde çalışan bir diğer kuruluş da Denizcilik 
Bankası A. O.'dır. Denizcilik Bankası her yıl zarar 
etmektedir. 1975 zararı 502 milyon, 1976 zararı 991 
milyon liradır. 1977'de de 968 milyon lira zarar ede
ceği tahmin edilmiştir. Zararın sebebi bir yandan 
teknik kifayetsizlik, öte yandan çalışma düze
ninin bozukluğudur. Gemilerin çoğu yaşlıdır, 
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hızları düşüktür, üstelik yönetmi bozuk, işlet
me düzensizdir, «İşte adam yerine, adama iş 
«politikasıyle kadrolar şişirilmiş, masraflar artı
rılmıştır. Bir iş karşılığı olmaksızın yapıldığı yaygın 
hale gelen ödemeler, kontrolsüz malzeme alım ve sar
fiyatı idareyi güç şartlara iten sebeplerdendir. Acen-
taîarm verimsiz çalışmaları da bunlara eklenince, De
nizcilik Bankasının kötü sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kendi asıl görevini yerine getiremeyen Bankaya, gö
reviyle ilgisi bulunmayan kaplıca işletmesi, lokantacı
lık, kıyı emniyeti gibi görevlerin verilmesi gerçek
ten gariptir. Denizcilik Bankasının biran önce kendi 
asıl göreviyle baş başa bırakılması, yan işletmeler
den kurtarılması şarttır. 

Yıllardan beri ileri sürülen bu temennilerin, 1977 
yılında tahakkuk etmesi en içten dileğimizdir. 

Son yıllarda gemi yapım çalışmalarında gösterilen 
gayretleri memnuniyetle izliyoruz. Gemi yapımının 
daha verimli olabilmesi için, yılan hikâyesine dönen 
Pendik Tersanesinin kısa zamanda faaliyete geçiril
mesinin gereğine inanıyoruz. Her ne kadar Sayın Ba
kan Bütçe Komisyonunda, Pendik Tersanesinin 1977 
yılında faaliyete geçeceğim hatta, 60 bin DW tonluk 
4 geminin yapımına başlanacağım söylediyse de, Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçe raporunda Pendik Tersanesi
nin 1978 den evvel bitirilemeyeceği söylenmektedir, 
bu ifadelerin hangisi doğrudur? 

Gemi inşa sanayiinin yurdumuz için özel bir öne
mi vardır. Bu sanayii bütün teknik gelişmelere rağ
men, emek yoğun bir sanayii kolu olmakta devam 
etmektedir. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi 
işsizlik olduğuna göre, geniş istihdam imkânları ya
ratan bu sanayie ehemmiyet vermeliyiz. Denizcilik 
Bankasına bağlı S kamu tersanesi vardır. Bu tersa
nelerde 11 binden fazia personel çalışmaktadır. 10 
yılda, ancak 2 yılda yapılması gereken kadar gemi 
yapılmıştır. Yabancı tersanelerde, 5 500 DW luk bir 
gemi 10 ilâ 14 ayda yapılırken, bizim tersanelerimiz
de, 36 ilâ 60' ayda bitirilebilmektedir. İthal formali
teleri uzundur, fazla zaman almaktadır. Aslında ye
tişmiş teknik elemanlarımız vardır; fakat iş alanı 
yoktur. Son 10 yılda dışardan 3,5 milyar liralık gemi 
alınmıştır. Biz bunların yarısını kendi tersanelerimiz
de yapabilirdik. DPT 1973 - 1977 yılları arasında 300 
bin tonluk gemi yapımım öngörmütşür. Fakat bu ra
kama da erişilememiştir. 

Sayın senatörler; 
7 bin Km. kıyısı olan bir ülkeyiz. Karayollarında 

1 Km. yol yapımı bugün 25 milyon liraya mal olmak

tadır. Karayollarındaki trafik kazaları maî ve can 
kaybı bakımından bir âfet haline gelmiştir. Denizcilik 
Bankasının görevi yalnız İstanbul ve İzmir de şehir 
hatları vapurları çalıştırmak değildir. Deniz nakliyesi 
ucuz ve emin bir yoldur. Çok süratli ve yeni gemilerle 
Feribotlarla bütün Karadeniz ve Akdeniz sahillerimiz
de büyük çapta yolcu ve yük nakliyesi yapılmalıdır. 
Bankanın 1972 - 1976 yıllan arasındaki yatırımları 
gerçekleştirme oranı % 65'tir. Bu da çok düşük, bir 
rakamdır. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Anonim Or-
takhğı 1955 yılında 110 milyon lira sermaye ile ku
rulmuştur. Teşekkülün bugünkü sermayesi 1 milyar 
800 milyon liradır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve 7 000 
kilometre kıyı şeridine sahip olmamıza rağmen, de
niz ticaret filosu bakımından çok geri kalmış bir 
ülkeyiz. 1 milyon 750 000 detvveigîıt tonluk bir ka
pasite, kendi yükümüzün bile yarısını taşımada ye
tersiz kalmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında öngörülen % 50 ithal ve ihraç mallarımızın 
kendi gemilerimizle taşınması hedefine bugüne kadar 
ulaşılamamıştır. 1975 yılı için ithalâtımızın % 27'sini, 
ihracatımızın °f0 19'unu kendi gemilerimizle taşıdığımız 
gerçeği gözöııüne alınırsa, bu yargımız kanıtlanmış 
olur. . ••ı;,?,%sj 

«1976 yılı ithalât ve ihracatımızın °/0 45'ini kendi 
gemilerimizle taşıdığımızı «Sayın Bakan Bütçe Kar
ma Komisyonunda ifade etiler. Bunun gerçek olma
sını dileriz. 

Yurt içi ve yurt dışı ulaştırma değerleri incelen
diğinde, bilhassa dış taşımaların % 98'inin deniz yo-
luyle yapıldığı görülmektedir. Bu yüzden, her yıl bü
yük miktarda bir döviz, taşıma ücreti olarak yaban
cı gemilere ödenmekedir. Taşıma maliyetlerinin düşük 
oluşu, ağır parçaların taşınmasına elverişli oluşu ne
deniyle deniz yollan, hava ve karayollarına nazaran 
avantajlı durumunu muhafaza edecektir. Bu avantajlı 
durumdan yararlanmak için, denizcilik işletmeleri
nin genişletilmesinde zaruret vardır. İç ve dış sularda 
uygun hatların seçilmesi, kombina nakliyata önem 
verilmesi, limanların her yönüyle yeterli hale getiril
mesi şarttır. 

Türkiye'nin ithalatındaki büyüme, ihracatına na
zaran daha hızlı olmaktadsr. Bu nedenle, Türk liman
larına boşaltılan yüklerde büyük artışlar olmuştur. 
Bu durum, ödemeler dengesindeki açığı giderek daha 
da büyütmüştür. 

Ticaret filomuzda değişik tipte ve tonajda gemiler 
vardır. Türkiye'nin son yıllarda filosunu gençleştir-
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me çabaları takdire değer bir durumdadır. Zira, de
niz işletmeciliği yönünde gemi yaşlılığı önemli bir 
sorundur. Belirli bir ihracat politikasını, dışa bağlı 
olmaksızın yürütebilmek, navlun savaşını kazanabil
mek, döviz kaybını önlemek, ödemeler dengesini dü
zenlemek gibi nedenlerle bir millî ticaret filosunun 
getirilmesinde zaruret vardır. 

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına 
rağmen, sanki denizden korkan bir ülke durumuna 
gelmişiz. Yıllardan beri âdet olmuştur; bizim deniz 
ticaret filomuz şu kadar tondur, Yunanistan'ın deniz 
ticaret filosu bu kadar tondur. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Yunanistan ile Türk deniz ticaret filosunu karşı

laştırmayacağım. Zira, Yunan deniz ticaret filosu bu
gün Yunan bayrağı altında 28 milyon gros - ton, 
yabancı devletlerin bayrakları altında; fakat Yunan
lıların gemileri olmak üzere 40 milyon tondur. Bizim 
bütün; özel sektör ve kamu sektöründeki deniz tica
ret filomuzun toplamı 1750 000 detvveight tondur. 

Yunanistan'ı bir tarafa bırakıyorum; avuç içi ka
dar kıyısı olan Bulgaristan ve Romanya, deniz tica
retinde bizi geçmiştir. Bu hususta çok geri kalıyo-
yoruz. Memleket ekonomisi, büyük kayıplara uğru
yor. 

Türkiye'nin denizcilik sorunları, ülke ekonomisi, 
millî güvenlik, jeopolitik yönlerden daima hayatî 
önemini muhafaza edecektir. Türkiye deniz taşımacı
lığı yönünden içine kapalı bir ülke durumundadır. 
Dış ülkeler arasında kaydadeğer hatlar tutamamak-
ta, birçok ahvalde kendi yüklerini dahi, kendi gemi
leriyle taşımak imkânından yoksun bulunmaktadır. 
Yeterli bir deniz ticaret filomuz yoktur. Navlunlar 
birçok hallerde Türk gemilerinin aleyhinde işlemek
tedir. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın sonuna geldim. Yukarıda, Ulaştırma 

Bakanlığına bağlı kuruluşların zararlarım arz ettim. 
Bu kuruluşların 1977 yılında tahmin edilen zararlar 
toplamı 4 milyar lirayı bulmaktadır. Bu kuruluşların 
sermayeleri 13 milyar liradır. Zararları, sermayeleri
nin üçte biridir. Bu zararları nasıl kapatacaksınız? 
Hiç bir maddeye zam yapmayacağım ilân ederi; fa
kat her şeye zam yapan Cephe Hükümeti, ulaştırma 
ve haberleşme hizmetlerine zam yapacak mıdır? 

Sayın senatörler; 
Vaktimin elverdiği ölçüde Ulaştırma Bakanlığına 

bağlı kuruluşlar üzerinde görüşlerimizi arz etmeye ça
lıştım. 
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Beni dinlediğiniz için grupum ve şahsım adına he* 
pinize saygılar sunar, Ulaştırma Bakanlığı mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (C. H. P. 
ve M. B. G. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Konuşma sırası, Millî Birlik Grupu Sözcüsü Sa

yın Haydar Tunçkanat'ta. Buyurunuz Sayın Tunçka-
nat. 

M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçe tasarısıyle ilgili Millî 
Birlik Grupunun görüşlerini açıklamak için söz al
dım. 

D.H.M., P.T.T., T.C.D.D., Denizcilik Bankası 
T.A.O., D.B., Deniz Nakliyat T.A.Ş., T.H.Y.A.O. Ge
nel müdürlüklerinin bu Bakanlığa bağlı olması ne
deniyle günün her saatında vatandaşla karşı karşı
ya gelmektedir. 

Bakanlığa bağlı ve halka hizmet götürmekle yü
kümlü kuruluşlar, yapmakta oldukları hizmetin de
ğerini de kendileri tayin etmektedirler. Vatandaş bu 
hizmetlerin ücretini ödediği halde, idarenin bu hiz
meti istenen düzeyde yerine getirememiş olması, 
yıllardan beri halkımızın başlıca şikâyet konusu ol
makta devam etmektedir. Gerçekte yıllardır dile 
getirmiş olduğumuz sorunlar, zamanla daha da ar
tarak gelişmekte ve olumlu bir çözüm henüz ufukta 
görünmemektedir. 

Bakanlığın merkez teşkilâtında, Araştırma ve Ge
liştirme, Planlama ve Programlama Kurulu, Ulaştır
ma Koordinasyon Kurulu gibi başkanlıklarla her 
ulaştırma alanı için kurulmuş bulunan genel mü
dürlükleri olumlu karşılıyoruz. 

Bakanlık Başnıüşavirliği ile Araştırma ve Geliş
tirme Kurulu başkanlıkları görevlerinde bir ikileme 
okluğu görülüyor. Bunların, birleştirilmesinin ya
rarlı olacağı inancındayız. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görevleri 
üzerinde durmak isteriz. Çünkü, sivil havacılık dün
yada en hızîı gelişen bir ulaşım sistemidir. 

Bu Genel Müdürlüğün görevleri, raporun 4 ncü 
sayfasında gösterilmiş. Bütün bu görevleri yapmak
la sorumlu olan bu müdürlüğün elinde denetim ve 
kontrol için eleman ve araçlar var mıdır? Örneğin; 
Türk sivil hava gemilerinin uçuşa elverişliliklerini 
tayin edebiliyor mu? Uçucu personelin nitelik ve ye
terliliklerini tespit edebiliyor mu? 

Yıllarca önce, buradan yapmış olduğum bir ko
nuşmada bu çok önemli konuya değinerek; Bakan-
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Iık elinde uzman ve araç bulunmadığı gerekçesiyle 
kendisinin yapmakla yükümlü olduğu denetimi, 
T.H. Yollarına devretmiştir. T. H. Yoîîan her alan
da kendi kendisini denetleyecek ise, bu denetleme 
de o kadar sudan ve etkisiz olur. Vaktiyle bu konuyu 
ilgililerle konuştuğumda, «Biz böyle vasıflı kontrol 
elemanlarına 5-6 bin liradan fazla veremiyoruz, onun 
için de eleman gelmiyor» cevabîni almıştım. 

Oysa bugün, Ulaştırma Koordinasyon Dairesinin 
ihtiyaç duyduğu elemanların Bakanlar Kurulu ka-
rariyle mukaveleli olarak alındığı görülüyor. Bu Ge
nel Müdürlüğe de uçaktan ve uçucu personeli de
nemeyebilecek pilotlar veya makine mühendisleri 
ve makinistler, dış kaynaklardan da (Eğer bizde yok
sa) mukavele ile alınabilir. Bunlara ödenecek üc
retler, can ve mal kaybıyîe sonuçlanan kazalarda 
ölenlerin yakınlarına ödenen tazminat tatarından 
daha fazla olmaz her halde; fakat ölenleri diriltmek 
mümkün değildir. 

Hava umanı ve meydaıılarıyîe havadan uçan tüm 
araçlara güvenlik sağlayacak araçlar ve teçhizatlar
la onları kullanan personel Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü müfettişlerince peryodlk olarak veya 
baskın biçimde sık havadan ve yerden denetîenme-
lidir. Görevlerinde ihmali görülenler cezalandırıl
malı, eğer bu hatalar eğitim noksanından ileri ge
liyorsa, kurslarla ve tatbikatlarla bunlar giderilme
lidir. 

Altyapı tesisleri, hava seyrüseferini kolaylaştı
ran ve meydanlara iniş ve kalkışı güvenle yaptıra
cak cihazlar yetersizdir. Kurulmuş cihazları çalış
tıran operatör ve teknisyenlerin eğitimleri noksan
dır. Meydanlarımız ve havalarımız, modern elektro
nik haberleşme cihazlanyîe donatılıp ehil personelle 
işIetiMıediği sürece, tıpkı karayollarında olduğu 
gibi, meydanlarımız ve ülkemizin havayolları da 
güvensiz ve kazaların bol olduğu bugünkü durum
dan kurtulamaz. Bu modern teçhizatı süratle alıp 
montajını yapmak da yetmez, onları çalıştıracak eh
liyetli personel ancak, yeterli eğitim ve ödenek ve
rilmesiyle sağlanabilir. T.H.Y.'da vukubuîan kaza
ların büyük bir kısım iç hatlarda olmaktadır. Bu
nun altyapı tesislerindeki noksanlık ve hizmet ek
sikliğinden olduğu açıktır. 

Yeşiîköy Havalimanına, konulmuş olan radarın, 
bugünkü koşullar altında güvenilir bir biçimde ça
lışıp çalışmadığını öğrenmek isteriz. Havayollarında 
personel başına düşen aylık ödenek ortalaması 11 
bin lirayı aşarken, onlara güvenlik ve hizmet sağla

yan personel ve onların Genel Müdürü T.H. Yolla
rındaki bir odacı kadar ücret alamazsa, bunların 
vereceği hizmet de o ölçüde olur. Bugünkü karga
şanın ananedenlerinden biri de budur. 

Türkiye'de, T.H.Y., Hava kurumu, tarım ilaçla
ması, MTA ve Tapu Kadastro ve diğer kuruluşların 
pilot, makinist, telsizci, radarcı, kule operatörü, elek
trikçi, ekipman ihtiyaçları her geçen gün biraz da
ha artarak Hava Kuvvetlerinin karşılayamayacağı bir 
düzeye ulaşmıştır. Artık, bütün branşlarıyle modern 
bir sivil havacılık okulunun açılması zamanı gel
miş ve geçmiştir. Bunun çekirdeği Türk Hava Kuru
munun bünyesindeki Türkkuşunda mevcuttur. Te
sisler, öğretmenler, uçuş meydanı vardır. Hava Kuv
vetleri, T.H.Y. ve P.T.T. ile O.D.T. Üniversitesinin 
de yardımıyle eksikleri tamamlanarak, gerekirse dış
tan da yardım sağlanarak modern bir okul kısa za
manda kurulabilir. Bunun gerçekleşmesi için, Sayın 
Bakandan çaba göstermesini bekliyoruz. 

T.H, Yollarının uçuş öncesi, uçuş sonrası ve uçuş 
esnasındaki hizmetleri de yeterli değildir. Terminal-
lerdeki bilet, rezervasyonu bagaj, servis, varış yerin
deki terminale varıncaya kadar olan hizmetler çok 
eksik ve gayet düzensiz, hizmetle görevli personel, 
sanki o işleri yapmakla yükümlü değillermişîer de, 
lütfen yapıyorlarmış gibi bir isteksizlik ve lâubalilik 
içinde görünüyorlar. Müracaat edilen sorumlular 
yardım edecekleri yerde, ilgisiz ve bilgisiz, yolcu
lara kötü muamele yapıyorlar. Yurt içi ve yurt dışı 
seferlerde her yolcuya oturacağı yerin numarasını 
vererek, «çağa parti parti almak yerine, 150 - 350 
yokunun (Uçağın tipine göre) yer kapmak için bir
birini ite kaka koşuşlarım görmenin verdiği utancı 
duymamak mümkün değil. Buna bîr son verilmeli
dir. 

T.H. Yollarının elindeki uçak filosunda 23 uçak 
vardır. Bu uçakları uçurmak için yerde ve havada 
5 747 personel çalışmaktadır. Bunlar için 1976'da 
761,5 milyon ödenmiş ve 1977'de de 812 milyon lira 
ödenecektir. Personel basma aylık gider ortalama
sı 11 813 TL.'dır. Uçak başına yıllık personel gideri 
35 milyondan fazladır. Bakım, idame, yakıt, yedek 
parça, içteki ve dıştaki meydanlara inişte ve yapı
lan hizmetlere ödenen miktarı da buna eklersek, ma
liyetin nereye varacağı açıkça görülür. Bu durum 
diğer havayollarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark 
bizim çok aîeyhimizdedir. Bugünkü bünyesiyîe 
T.H.Y. süratli olarak zarar eden ve sermayesini yi
yen bir kuruluştur. Kâr gösterilen yıllar ise, muha-
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sebe oyunlarından ileri gitmeyen aldatmacalardır. I 
23 uçaklık bir filo için 5 747 personel fazladır. Uçak 
başına 250 kişi. Her yıl zarar eden bu ortaklık, ser
mayesini tüketmekte, zararı Devlet tarafından kar
şılanmaktadır. 

Bakım, hangar ve kolaylıkları yetersizdir. Yeşil
köy dışında bir bakım kolaylığı mevcut değildir. 
Esenboğadaki hangarlar, bir yabancı uçak şir
ketine kiralandığı için T.H. Yollarına yer kalma
mıştır. 

Bu koşullar altında bir de, varsayımlara güve
nerek, açılacak fiderîayn uçakları, uçuş kazalarını 
artıracak ve çok eski bir havayolu olan T.H. Yolla
rının güvenlik açısından bugün işgal ettiği sondan 
4 ncü sıradan daha da alta iteceğinden kuşku du
yuyoruz. Gerçekte yurt içinde büyük bir yoku ka
pasitesi vardır. Bundan yararlanmak elbette yerinde 
olacaktır. Fakat, T.H. Yollarının bugünkü haliyle 
başarılı olması olanak dışıdır. Zararını idarî, tek
nik ve diğer tedbirlerle azaltacak yerde, yolcu üc
retlerine zam yapmakla karşılamak, soruna çözüm 
getirmekten uzaktır. İç hatlarda taşıma ücretleri 
ucuz olmalıdır. Yolcuya müracaatında yer bulun
malı, uçaklar zamanında kalkarak, yolcuları güven
le gidecekleri yere, verilen zamanda götürebilmeli
dir. Pilotlar, uçuş esnasında yolculara bilgi verme
li, uçağın dış kontrolünü bizzat yapmalıdırlar. Eğer 
bu kontrol yapılmış olsaydı, Paris'te düşen DC-10 
kazası belki de önlenmiş olurdu. İsparta yakınla
rında düşen uçak kazasında, Antalya meydanındaki 
seyrüsefer yardımcısının bozuk olması ve kule 
operatörünün de ilgisizliklerinin payı vardır. Eğer 
kule operatörleri dikkatli olmuş olsalardı, varış saa
tinin 10 dakika erken oluşu üzerine pilotu ikaz ede
rek bu kazayı önleyebilirlerdi. Bu nedenle, kazalar 
çok dikkatli bir biçimde incelenip araştırılmalıdır. 
Hatalar ve suçlular doğru olarak saptanmalıdır. An
cak bundan sonradır ki, isabetli, önleyici tedbirler 
alınabilir. Piîotâj ve malzeme hatalarının büyük bir 
kısmı yer ve bakım personelinin zamanında ala
caktan tedbir ve uyarılarla önlenebilir. 

i 

Yeşilköy Hava limanı her yönüyle yürekler acı
sıdır. Yıllardır bu inşaat sürer gider. Bu projenin 
mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak işlet
meye açılmasını diZeriz. Hava limanını işletilmesi ve 
bu limanın asıl sorumlusunun kim olacağı da kuş
kuya yer verilmeyecek biçimde saptanmalıdır. 
T.H.Y., D.H.M.Î., Gümrük, polis, jandarma ve ya
bancı hava şirketlerinin faaliyet gösterdiği ve gü- j 
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nün her saatinde binlerce yoku, eşya ve karşılayıcı-
lanyîe uğurlayıcılarının bulunduğu bu limanda, bu
gün olduğu gibi 4-5 başlı bir idare ancak anarşi ve 
kargaşalık getirir. Bu tesislerin asıl sahibi ve işletme
sinden sorumlu olan Devlet Hava Meydanları İşlet
meğidir. O nedenle Ulaştırma Bakanlığına bağlı, vali 
yetkileriyle donatılmış bir meydan müdürü atana
rak, kendisinde yokluğunda vekâlet edecek ve nö
bet tutacak dört muavin verilmeli ve meydandaki 
emniyet, gümrük, jandarma ve diğer kuruluşlar bu
na bağlanmalı, meydanın yönetimi, bakım, denetim 
ve işletmesiyle güvenliğinden sorumlu ve bunları 
yapmaya yetkili kılınmalıdır. 

Bugün meydanlarda her an tanık olduğunuz dü
zensizlik, ilgisizlik, sorumsuzluk ve otorite karga
şalığına ancak böyle bir yöntemle son verilebilir. 

Türk Hava Yollarının bugünkü perişan duruma 
düşürülmesinin en önemli nedenlerinden biri de, 
Ulaştırma Bakanlığına gelen her yeni bakanın ilk iş
lerinden birisinin Türk Hava Yollarının Genel Mü
dürünü ve Yönetim Kurulunu değiştirerek, kendi
sine ve partisine yakın veya mensup kimseleri getir
mesidir. Türk Hava Yolları ve onun beyni olan 
Yönetim Kurulu bir karar organıdır. Genel Müdür 
ise bu teknik teşkilâtın bir numaralı sorumlu uy
gulayıcısı ve yöneticisidir. Bugün bu teknik ve mo
dern teşkilât, iktidar veya koalisyon partilerinin il
çe teşkilâtı gibi değiştirilmekte ve yönetilmektedir. 

Yüksek düzeyde bilgi, teknik, işletmecilik ve uzun 
tecrübe isteyen yönetici ve idareciler yerine, konu 
iîe uzaktan veya yakından hiç ilgisi ve bilgisi olma
yan kişiler, bu teknik ve modern kuruluşun başına 
getiriürierse, sonucun böyle olmasına kimse şaşma
malıdır. 

Devlet tecrübesi ve sorumluluğu olan bir Baka
nın böyle hareket etmesini yadırgamamak mümkün 
değildir. Bu modern teşkilât hiçbir partinin il veya 
ilçe teşkilâtına benzemez ve yönetimi de parti yöne
timiyle asla bağdaşmaz. Yıllardan beri bu sorumsuz 
ve bilgisiz uygulama inatla sürdürülmektedir. Bun
dan partiler ve iktidarlar ne fayda umarlar ve şim
diye kadar ne elde etmişlerdir bilinmez; fakat bili
nen bir gerçek vardır, o da çok eski bir kuruluş geç
mişi olan Türk Hava Yollarım bugün kendisinden yıl
larca sonra kuruümuş birçok yeni havayollarının 
hemen hepsinin gerisinde kalmış, güvenilmez, dü
zensizliği ve nıüşterikrine karşı ilgisizliği içte ve dış
ta ün salmış, kaza ve ölüm oram en yüksek olduğu 
bir havayolu haline getirilmiş olmasıdır. 
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Uçak alanîarmdan, bakım ve işletmesine kadar 
uzanan düzensizlik, sorumsuzluk, adam kayırmanın, 
partizan idarenin sonu sadece son birkaç yılda bin
lerce kişinin hayatına ve ocaklarının sönmesine yol 
açmıştır. 

Sayın Bakandan rica ediyoruz; bu çağ dışı uygu
lamaya biran önce son versinler ve yurt içerisinden 
ve eğer yoksa yurt dışından ehliyetli kimseleri ve 
uzmanları bu teşkilâtın başına geçirerek, onu çağdaş 
havayollarının düzeyine ulaştırarak, uluslararasın
da her gün biraz daha yaygınlaşan kötü şöhretini 
düzeltsinler. 

PTT ile ilgili konular ve yıllardır çözümleneme
yen sorunlarda ortada. Sayın Bakan, Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunda «Değişen çok şey var; fakat 
ihtiyaçları karşılayamıyoruz.» dediler. Gün geçtikçe 
artan nüfus ve onunla orantılı olarak artan ihtiyaç
lar, bir yıl öncesine kıyasla artmakta ve yapılanlar 
ihtiyaçların çok daha gerisinde kalmaktadır. Bakan
lığın veya Hükümetin, halkın belirli ihtiyaçlarını 
karşılamak için yapacağı özel girişimlere katılacağım 
gösteren birçok örnek vardır. Fakat, Hükümet bu 
alam halkın sömürülmesine göz yumarak gormemez-
likten gelmekte ve değerlendir ememektedir. 

Bir iki örnek verelim; Türkiye'de bugün iki ga
zete, belirli bir miktar parayı yatırdıktan sonra kura 
ile her ay belirli bir miktar arabayı okuyucularına 
vermektedir. Okuyucular da, araba paralarını ken
dilerine araba çıkıncaya kadar ödemek zorundadır
lar. Bu hesaba göre; toplanan para 130 milyon do
laylarında olup, bunun 30 - 40 milyonu dağıtılan 
otomobillere ödendikten sonra, geriye kalan 90 -100 
milyonu işletilmekledir. Bununla yalnız Devlet tah
vili alındığım kabul etsek, yılda 11 milyen vergisiz 
kazanç vardır. 

Bugün karaborsada telefon fiyatı, yerine göre 
1 0 - 3 5 bin lira arasında değişmektedir. Buna teleks
leri de katabilirsiniz, 500 000 kişinin telefon için mü
racaat ettiği gözönünde tutulursa, bunlardan 5 000 
lira alınıp kendilerine bir veya iki yıl. içinde telefon 
verileceği vaat edilirse, toplanacak 2 milyardan fazla 
para ile ayrı bir plan ve program içmde5 bunların ih
tiyaçları karşılanabilir. Eğer alacakları kalırsa, tele
fon konuşmalarına ve kirasıua mahsup edilir. Bu 
teklif yeni değil; fakat Bakanlık bunu organize ede
rek değerlendirmede nedense bir girişimde bulun
madı. Gerçekte halkın kendi ihtiyaçlarının daha er
ken karşılanması için yapacağı katkı teşvik edilmeli
dir. Fakat, bizde nedense, bu aîan traktör, kamyon, 

ı otobüs ve otomobil satışlarında olduğu gibi, istis-
| marcıîara ve karaborsacılara bırakılarak, halkın bu 
I yoîda da sömürülmesine göz yumulmaktadır. 
| Asgarî ücretin 40 TL.'dan 60 TL.'ya çıkarılması; 
I katsayı artışı; toplu sözleşmeler, yanödeme ve tazmi-
I natîar, malzeme fiyatlarındaki artışlar elbette bir 
I oranda hizmetlere de yansıyacaktır. PTT'de uzun yıl

lardan beri zarar etmekte, bu zararlar değişik ve sağ
lam olmayan kaynaklardan finanse edilmekte ve ya
tırımlar da gerçekleştirilememektedir. Geciktirilmiş 
zamlar «Sözde pahalılık yoktur.» propagandası yü-

I zünden yurt ekonomisini bir kurt gibi kemirmekte ve 
hayat her geçen gün pahalılaşmaktadır. Bu zararları 
bütçeden veya sağlıklı olmayan kaynaklardan finan
se etmenin, enflasyonu arrıraıak adaletsiz bir vergi
leme olduğu ortadadır. 

TCD Demiryollarında, bir yolcunun bir kilomet
re götürülmesi için Demiryolları 33,25 krş. harcamak
ta; fakat yolcu bunun için 6,84 krş. ödemektedir. Bir 
ton eşyanın bir kilometre yere taşınması Demiryol
larına 50,20 krş.'a mal olmakta, buna karşılık 33,15 
krş. alınmaktadır. 

1976'da TCD Demiryollarında anahat yolcu taşı-
j masından 226 milyon lira, yük ve eşya taşımacılığından 

da 2 milyar 720 milyon lira gelir sağlanmıştır. Bu-
i rada yolcu taşımaktan 904 milyon lira, yük ve eşya 
j taşımaktan da 1 milyar 360 milyon lira olmak üzere 

toplam 2 milyar 264 milyon lira zarar vardır. Bu 
! maliyete göredir. Amortismanlar buna dahil değil-
I d ir, Bu uygulama daha ne kadar sürecektir, bilin

mez... İşletme, borç faizleri ve anapara ödemeleri 
altında ezilmektedir. Yatırımlar her yıl gecikerek, 
bir sonraki yıla aktarılmaktadır. 

Haydarpaşa - Arif iye elektrik tren seferleri pla
na göre 1967'de başlayacaktı. 10 yıl geriden izliyo
ruz programı, Eskişehir Dizei Lokomatif Fabrikası 
Î976*da 50 lokomotif yapmış, övünülecek bir şey. 
Plana göre, 1955'te 33 lokomotif yapacaktı; 11 yıl
da 363 dizel lokomotif eder. Şimdiye kadar, bütün 
eslâ buharlı lokomotifler, dize! ve elektrik lokomotif-
lerljie değiştirilmiş 'olacaktı. Planın neresindeyiz? Fi
zikî gerçekleşme planı ne kadar geriden izliyor? 

Adapazarı Vagon Fabrikasında büyük bir kapa
site vardır. Bu kapasite yeterince çahştırıîamazsa, 
maliyetler yükselir. TCD Demiryollarındaki modası 

j geçmiş eski vagonlar yenileri ile değiştirilmelidir. 
Yol yenilenmeleri, yol takviyeleri ve sinyalizasyon 
çok ağır yürümektedir. Yoku ve 3fük taşımacdığın-

I daki gecikmeler ve kazalar, daha ciddî hareket edil-
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mesi gerektiğini göstermektedir. Trenlerin hızlan da 
bugünün koşullarına göre, standartların pek çok al
tındadır. 

Karayolu taşımacılığı hâlâ Birinci Planda öngö
rülen düzene sokulamamış, sistemler arasında koor
dinasyon kurulamamış, karayolları taşımacılığı ver
gilendirilerek bir disipline sokulamamış, demiryolla
rına karşı haksız rekabet önlenememiş, kamyonların 
dingil sayısına göre yüklerinin kontrolü yapılama-
mamış, yolcular güvenlik altına alınamamıştır. 

Birinci 5 Yıllık Planda TIR taşımacılığı da düşü
nülmemişti. Bunları da ekleyince, Üçüncü 5 Yıllık 
Planın son yılında bir arpa boyu ileri gitmediğimiz 
açıkça görülür. Bir şeyler yapılmıştır; fakat ihtiyaç
lar bunları çoktan aşmıştır. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatın elinde 9 tan
ker, 49 kuru yük ve dökme yük gemisi var. 922 776 
Dw. ton. 

Şilep ve tanker sayısı artmış ve de yeni gemiler ka
tılmış filoya, taşımalar ise, artan tonajla biraz ters 
orantılı. Toplam taşımalar; 1972'de 4 700 000, 1973 
te 6 424 000, 1974'te 9 127 000, 1975>te 11 053 000, 
1976'da 6 713 000'e düşmüş henüz yılbaşı gelmediği 
için, tabiî bunun 1975 seviyesine ulaşmasını henüz 
mümkün görmüyoruz. Navlun gelirlerindeki artış da 
100 milyon dolara yaklaşmış gibi görünüyor. Dışa 
ödediğimiz navlun 350 - 400 milyon dolar olduğuna 
göre, henüz bunun dörtte birini kendi gemilerimizle 
taşıyabiliyoruz. En az yarısını bizim taşımamız hak
kımızdır. Bu düzeye ulaşmak için yeterince çaba har
canmadığı görülüyor. Bu amaca en kısa zamanda 
ulaşılmalıdır. 

Denizcilik Bankasına gelince; elindeki tersaneler
de boş kapasite vardır. Bu kapasiteden yararlanılma
lıdır. Dıştan gemi alınılan en aza indirilerek, yerli 
yapım desteklenmelidir, Karşıdan karşıya geçişlerde, 
süratli araba vapurları ve feribotlar, özellikle Marma
ra'da çok ekonomik ve yararlıdır. Buna uygun gemi
ler kendi tezgâhlarımızda yapılmalıdır. 

Pendik Tersanesi bir yılan hikâyesine döndü, ge
rekli ödenek verilerek bu tersane en kısa zamanda iş
letmeye açılmalıdır. Planın çok gerisinde kaîınmışhr. 

Bütçe raporunda bu Anonim Ortakhkta, «Sözleş
me sırasında ücret ve sair ödeme artışı ile Bankanın 
malî olanakları ve verimlilik arasındaki ilişkinin sağ
lanamaması nedeni üe üretim artışı ile dengeli olma
yan, maliyet artışları ve finansman sorunlarım ortaya 
çıkarmaktadır.» paragrafı ile, topîusözleşmeîerdeki 
dengesizlik dile getireîerek şikâyet edilmektedir. Bu 

yaînız bu işletmenin problemi değildir. Aym Bakanlı
ğa bağlı işletmelerde, işveren olarak Genel Müdür ve 
yardımcılarından başka kimse bulunmadığı için top
lusözleşmelerde ücretler, verime göre değil de, ne ko-
parabiîirse o kârdır, görüşüne dayanmakta ve hükü
met veya Bakan da sahip çıkmadığı için genel mü
dür yalnız ve desteksiz kalarak, toplusözleşmeler iş
letmenin zararını arttırmaktadır. Hatta bazı hallerde 
bakanlar, genel müdürlere sendikaların isteklerinin 
kabul edilmesi yolunda emir vermekte veya baskı 
yapmaktadırlar. Buna karşılık hizmete yansıyan ma
liyeti ise, kullanana aktarmak için zam yaptırmamak
ta ısrar etmektedirler. 

Aynı işi yapan kimseler, aynı Bakanlığa bağlı de
ğişik işletmelerde farklı ücret ve ödenekler almakta, 
bu dengesiz durum, ücret tırmanmalarını körükle
mektedir. Örneğin; T. H. Y. ve Denizcilik Bankası 
Anonim ortaklarında personel başına ödenen aylık 
gider 11 000 TL. dolaylarındadır. 

Devlet sektöründe çalışan 1 nci derecedeki memu
run aldığı ise bu civarlardadır. Memur ve işçiler ara
sındaki aylık ve ücretler arasındaki büyük fark, K.İ.T. 
ve anonim ortaklıklarda kısmen giderilmiş. Çünkü, 
onlar da sendikalara girmişlerdir. Fakat, D. H. M. ile 
T. II. Y. arasmdaki memur, işçi ayldc ve ücretleri 
arasındaki büyük fark, önce kıskançlığa, çekemezlîğe 
sonra düşmanlığa ve sonuç olarak da hizmetin gereği 
gibi yapılmamasına veya iyi elemanların paranın da
ha çok olduğu diğer sektörlere kaymasına neden olu
yor. Bu dengesizlik ve büyük fark giderilmelidir. 
D. H. M. İ. Genel Müdür lüp ile T. H. Y.'da odacı
lık yapan veya düz işçi ile bir genel müdür arasında, 
bırakın tahsili, sorumluluk bakımından da büyük fark
lar vardır. Konuya bu açıdan bakarsak, daha iyi bir 
hizmet ve işletmeler arasında bir koordinasyon ve iş
birliği kurularak hizmet yarışma girilebilir. Bizdeki 
ücret zamları verimi artırıcı nitelik de taşımadığı için, 
hizmetin düzelmesi ve verimin artırılmasına katkısı 
olmamaktadır. 

. Bu konuşmamızda dile getirmeye çalıştığımız ko
nular, bu bakanlıkla ilgili kısa zamanda çözüm bek
leyen bir çok sorunlardan yaînız bir kaçıdır. Bunları 
yıllardır bu kürsüden dile getirmekteyiz. Üzülerek be
lirtmeliyiz ki, en çok bakan ve genel müdür değişti
ren bu bakanlıkta, ulaştırma ve haberleşme sorunla
rımıza olumlu bir çözüm getirilememiş ve ilgili yasa
lar çıkarılamamış ve sistemler arasında bir düzenle
me ve koordinasyon sağlanamamış, kazalar sonunda 
her yıl ölenlerin sayıları hava kara ve denizde 10 bin-
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lerce kişiye yükselmiş, yaralılar ise korkunç bir dü
zeye yükselmiştir. Bütün bunlara Hükümetin dışarı
dan bir seyirci gibi ilgisiz kalmış olmasını da yadır
gadığımızı söylemek isteriz. 

Sözlerimi bitirmeden önce, bir önemli konuya da 
kısaca değinmek isterim. 

Türk Hava Yollarında sendika, toplu sözleşme
nin bazı maddelerine uyulmadığım ileri sürerek ve 
ayrıca 500 Türk liralık da ek ödenek isteğiyle greve 
gitmiştir. 

Sayın Bakan ve Genel Müdüre göre bu grev yasa
lara aykırıdır. 1976'da yapılmış olan toplu sözleşmede 
de 500 Türk lirası zam verecek bir hüküm yoktur. 
Burada Sayın Bakan ve Genel Müdürden şunu soru
yoruz : 

Eğer bu grev yasa dışı ise, niçin bir dilekçe ile 
mahkemeye başvurmuyorlar da, karşılıklı suçlama ve 
beyanlarla yolcular meydanlarda bekletiliyor ve za
ten normal koşullar aîtmda zarar eden bu kuruluşun 
daha fazla zarar etmesine ve itibar kaybetmesine göz 
yumuluyor? 

Eğer, bunda kamuoyundan gizlenen bir başka ne
den yoksa, Sayın Bakana önerimiz; daha fazîa vakit 
kaybetmeden hemen mahkemeye başvurmaları için 
Genel Müdüre emir vererek onu bu sorumsuz tutu
mundan ve Türk Hava Yollarını hareketsiz bırakmak
tan kurtarması olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, Sayın Tunç-
kanat. 

Konuşma sırası Adalet Partisi Gnıpu adına Sa
yın Ahmet Karayiğit'te. 

Buyurun Sayın Karaj iğit. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT 

(Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri; 

A. P. Grupu adına Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Türkiye'nin kalkınma çabalarında önemli bir yeri 
olan Ulaştırma Bakanlığı, vazgeçilmez temel hizmet
lerin politikalarını* tespit etmek ve bu politikaların 
uygulanmasında etken büyük kurumları maksimum 
yararlılık esası ile verimlilik, kârlılık ve güvenlilik il
kelerine göre işletmek görevindedir. 

Ulaştırma Bakanlığının 1977 Bütçesi üzerinde 
grupları adına konuşan her parlamenter durumu ha
ta ve noksanları, imkânları ve de bunlara dayalı ola-

j rak daha iyiye ve daha güzele varışın koşullarım ve 
yollarını ortaya koymaya mecburdur. Önce bir nok
tayı belirtmeliyim. Politikacı genellikle uzman de
ğildir. Ancak politikacı, neyi nerede bulacağını bilen 
tabiî daha önce ne istediğini iyi tayin edip, ona göre 

I arayışa geçen ve bulan, yararlanan adamdır. Benim 
sunacağım bilgiler bu espri içinde huzurunuzla ola
caktır. 

Türk ekonomisinde kilit hizmetler yürüten Ulaştır
ma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki bu konuşmayı birkaç 

! serî rakamla açmak, meselemizin yerini tayin etmek 
açısından sanırım yararlıdır. 

Dünya sularında 100 tonilatodan büyük 60 000 
kadar gemi bulunmaktadır. 220 milyon grostonila-
todan büyük olan bu kocaman filodan Türkiye 0,8 
milyon tonilato tutan 353 gemiye sahiptir. 

Dünya karayollarında seyreden 60 milyon kadar 
kamyon, kamyonet ve 220 milyon kadar yolcu ara
cından Türkiye'nin payı 0,3 milyon yolcu aracı, 0,2 
milyon kamyon, kamyonettir. 

42 milyon nüfusu ile dünya nüfusunda % l'den 
fazîa payı olan Türkiye'nin, deniz ulaşım aracındaki 
payı % 0,4, kara ulaşım aracındaki payı yolcu ara
cında 0,15, kamyonda % 33'tür. 

İlginç başka bir tablo da üç tarafı denizle çevrili 
olan Türkiye'de deniz ulaşım araçları ile karayolları 
araçları arasındaki dünya orantısına ters düşen ilişki
lerdir. Bize benzer kabul edilebilecek İspanya, italya, 
Fransa, Yunanistan ile bir karşılaştırmada enteresan 
bir tablo oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu sekiz bin ki
lometre olan Türkiye'de 0,8 milyon tonilato gemi ve 
0,5 milyon adet kara taşıt vasıtası vardır. 

Kıyı uzunluğu 2 200 Km. olan Yunanistan'da 21 
milyon tonilato gemi ve 0,5 milyon kara taşıt aracı 

j bulunmaktadır. 
j 6 bin Km. kıyı uzunluğu olan İtalya'da 9,5 mil-
I yon tonilato gemi ve 16 milyon kara taşıt aracı, 

K?yı uzunluğu 7 bin Km. olan Yunanistan'da 21 
i milyon tonilato gemi ve 0,5 milyon kara taşıt aracı 

bulunmaktadır. 

Haberleşmede de tipik bir anahtar olan telefonla 
ilgüi bilgileri aktarmakla yetineceğim. Eldeki son ve
rilere göre yüz kişiye düşen telefon sayısı itibariyle 
dünya ortalama orantısı şöyledir : 

A. B. D. 67,65 Telefon 
İsvet 63,32 Telefon 
İsviçre 59,46 Telefon 

I Kanada 54,96 Telefon 
I Japonya 37,88 Telefon 
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Almanya 
İspanya 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Iran 
Türkiye 
Değerli arkadaşları 
Yasalar hükümet 

m; 

15,04 
19,95 
23,71 
8;13 
2,43 
2,30 

programlan 

Telefon 
Telefon 
Telefon 
Telefon 
Telefon 
Telefon 

ve kalkın 
lan muassır medeniyet seviyesini hedef aîan öneriler 
ve davranışlar doğrultusundadır. 

Bütün düzenleme ilkeleri; programlar daha mut
lu insanlar yurdu olan güçlü bir Türkiye'ye yaraşan 
ulaşsın ve haberleşme imkânları ve sistemleri içindir. 
Ama, gerçek, nedir? Bunu saptamalıyız. Aslında dün
ya ve Türkiye ilişkisi olarak sunulan ilk bilgiler, bizi 
belli bir yargıya iletmiş olsa da, b:mu tahkikte yarar 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Asker arkadaşların hikmet dolu bir kalıp cümlesi 

vardır. Derler ki; «Yığmakta yapılan hata, hasbin 
kaderini tayin eder» politikanın tespitinde yapılan 
hata da, aşağı yukarı aynı sonucu verir. O nedenle 
ulaştırma politikasını sağiam tespit etmiş o!înahysz. 
Diğer taraftan iyi politika tespitinde imkânların ve 
gelişmelerin gerçekçi olarak değerlendirilip, akılcı 
bir temel üzerinde dengeli bir muhakeme yapılmasını 
emreder. Aynca, böyle Mv muhakeme sonucunun uy
gulanabilirlilik açısından tespiti gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uîaşsm hizmeti kara, deniz, hava ulaşım vasıta

larının, araçlarının, sistemlerinin ekonomik, güven
likli, dıştan bsğsmssz, gelişmeye açık biçimde işleyen, 
metotları ona göre tasarlanmış ve tahkik edilmiş bir 
politikalar manzumesi ister. 

Birinci sorun olarak yurt ulaşımında : 
a) Deniz, göl, nehir taşımacılığının, 
b) Demiryolu taşımacılığının, 
c) Gtostrat veya normal şebeke taşımacılığın! n, 
d) Hatta boru içi taşımacılığının, 

Öncelikleri, zaman ve mekân içinde dağılımları ve 
bağlantılarının tespiti iktiza eder. 

8 bin kilometreye aşkın kıyısı o'an bir ülkede su 
yollarını ihmal etmek ve de büyük yatırımlarla teme
li kurulan demiryollarını ikinci plana almak, kara
yolları anaşebekesinde talî yollarla irtibatı iyi düşün
memek bütün ulaşım sorunlarını artırır ve çözümleri 
kilitler. 

Tabiî dahil geniş bir ınodel içinde ulaşım hizmetle
rinin (la, bir anahizmetur) tüm ekonomi içindeki ye-
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riai iyi saptamakla başlanılması zorunluğu da akla 
gelebilir. Böyle düşiinülebildiği zaman da tüm yer
leşme sorandan, sanayileşmede öncelikler gibi temel 
diğer meselelerle bağlantılı çözümler zorunlu hale ge
lebilir. 

Evvelâ ulaştırma hizmetleri için ekonomimizin 
ayıracağı güç belirlenmelidir. 

İkinci iş yerleşme durumlarına göre doğal im
kânlara ve şartlara göre lüzumlu ön hesap ve araş
tırmalar yapılarak deniz, göl, nehir taşımacılığının 
zorunlu ve ekonomik olduğu yerlerde demiryolu ve 
karayolu taşımacılığının aynı yönde değerlenmesi ya
pılmalıdır. Ayrıca, taşımanın nevine ve icaplarına gö
re demiryollarından maksimum yararlanma imkânla
rı düşünülerek politika tespit edilmelidir. Demiryolu 
ve karayolu taşmıaohğı arasındaki abes rekabeti or
tadan kaldıran bir politika, yeterli araştırma ve he
saplara dayalı olarak hızla gerçekleştirilmelidir. 

Keza her ulaşım türünün kendi içindeki alt poli
tikaları da mutlaka tespit edilmelidir. 

Demiryollarımızda yatan varlık 10 milyarlarca 
Emdir. Bu varlıktan birkaç milyar daha harcayarak 
iki ket verim sağlanabileceği çok duyduğumuz ve 
gerçekliğine inandrğunız haberlerdir. 

Üçüncü sorun sistemler, düzenler ve metotlar me
selesidir ve bu bizi ister istemez imkânlardan düzen
li ve ekonomik yararlanmayı emreder. Tabiî ister is
temez hemen önümüze trafik sorunu çıkar. 

Eğer karayoilaramzdan güvenli ve düzenli, yarar-
! fenabîlirsck, can güvenliği bir yana, pek çok maddî 

çıkarlarımız korunur. 
Yurdumuzda her ysî 15 bin kadar kamyon, 12 bin 

kadar otobüs, 1 000 kadar münibüs, 50 bin kadar 
otomobil üretiliyor. 1 0 - 1 5 bin otomobil de şu veya 
bu yolla dışarıdan ithal ediyorez. Trafik keşmekeş-
Ifği nedeniyle her gün ortalama Türkiye'nin yıllık üre
timinin °/0 l 'i gibi korkunç bir rakamda motorlu araç 
kaybediyoruz. Bu milyar lirayı aşmaktadır. Eğer 

i zavi olan taşman delerler de düşünülür ve kaybolan 
az*z insan varlığı da hesaplanırsa tablo çok eiîm olur. 
Burada meseleyi ulaşımın ekonomikliği açısından 
ek aldık. Eğer trafik düzenli işlerse, altyapıya ve 
araçlara bağlı milyarlarca liradan sağlanacak % 10 
verim farkı millî ekonomiye birkaç milyar lira kat
kıda bulunur. Zira, karayollarında yaptırılan değer
ler 189 milyar üzerindedir. Araçlara bağlı değerler de 
100 milyar dolaylarındadır. Bunlara yardımcı tesisler 
ve saire eklendiğinde, karayolu ulaştırmasına bağlı 
millî varhğîimz 250 milyar liranın üzerindedir. Bu var-
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Iıklar % 15 millî nema yerine; % 20 nema sağlan
ması yılda 5 milyar ek imkânlar sağlamak anlamına 
j'elir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulaşım politikasının önemli bir altbirimi de; üre

tilen araçların tiplerinin, standartlarının, yapım, üre
tim politikalarının tespit edilip hızla uygulanması
dır. Elbette karma ekonomi teşebbüs özgürlüğüdür. 
Ancak, bu özgürlük kaynak israfına yönelmemelidir 
ya da bu özgürlük dış ticaret açığını kronikleşîiren 
Türk'ü dışa bağımlı tutan bir biçimde işlenmemeli-
dir. 

Üretilen türlerin çokluğu güçsüz kuruluşlara yer
li muhteva zayıflığına ve döviz kaybı ile dışa bağlı
lığa yol açmaktadır. Türkiye ilelebet başkalarına 
açık pazar olamaz. Taşıt üretiminde politika sap
tanması ayrıca rasyonel taş;ma açısından da önemli
dir. 

Burada karayolları transit araçları konusuna da 
değinmek ve bize «kardeş» diyen zengin bir kardeşin 
transit araçlarıyla ilgili tutumuna ve bizini bu konu
daki aşın iyimserliğimize ve cömertliğimize değin
mek isterim. 

Zengin kardeş boru hattını Rusya üzerinden ya
par, TIR filosunu Bulgar dostumuzla yapar ve biz 
şikâyet edince; «Dostluk ve ticaret ayrı şeydir.» der. 
Biz transit tarifelerini ayarlarız, «Kardeşliğe aykırı
dır.» der. Bu mantık bizim için güçtür. Hükümetten 
ricamız; bu konuda Parlamentoya bir bilanço sunııl-
masıdır. Kardeşimiz kardeştir; ancak keseler ayrıdır. 
Türk karayolları Türkler için yapılır. Başkası geçerse 
haldi bedel ödemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllardan beri taşımacılıkta büyük hizmetler ifa 

eden Devlet Demiryolları hakkında da görüşlerimizi 
kısaca sunmak istiyorum. 

10 yıllık kalkınma planında ele alman konulan; 
yıllardan beri müessesenin özmeni çektiği yenileşme 
ve çağın gereklerine uyma hareketinin bir başlangıcı 
olarak kabul ediyoruz. Dileğimiz bu mastır planmın 
kesintilere uğramadan gcrçekleşebilmesini görmektir. 
Süratle kalkman ve sanayileşen ülkemizde önümüz
deki yıllarda kitle taşımacılığınm büyük önem ka
zanacağı aşikârdır. Bu büyük nizmeti yüklenecek olan 
DD. Yollarının geometrik standart geliştirmesi ve hat 
yenilemesi işleri birbirine paralel duruma getirilme
lidir. Emniyetin sağlanması için sinyalizasyon ve ha
berleşme sistemlerinin süratle geliştirilmesi şarttır. 
En mühimi, DemiıyoHannuzdaki sürat problemi 
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mutlak surette halledilmelidir. Başka ülkeıer saatte 
140-150 km. sürat yaparken, bizim hâlâ 40 - 50 
km.'de bulunmamız, gönlümi?zün kabul edeceği bir 
husus değildir. Sürat ve emniyetin hâkim bir unsur 
olabilmesi için, altyapının değiştirilmesi veya İslah 
edilmesi, çeken ve çekilen araç noksanlığının süratle 
gidebilmesi zorunluluğu vardır. 

DD. Yollarının imalâttan ziyade, işletmeciliğe bü
yük önem vermesi lâzımdır. Her vatandaş yolculu
ğunun en iyi şartlarda geçmesini ve programlanılan 
saatte yerine varabilmeyi düşünür. Bizce en önemli 
konu budur. Devamlı tehir yapan ve huzursuzluk 
yaratan araçlarla seyahat etmek vatadaşın DD. Yol
larına karşı beslediği iyi niyet ve itimadı zedeler. 

Aslında işletmecilik, iyi eğitilmiş bîr personel me
selesidir. Tabiî ilmin ışığında yeterli bir organisyon 
da şarttar. İmalâtçılık işletmeciliğin daha iyi koşullar
da yapılabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin temi
nindeki sıkıntıları âcil olarak giderebilmek bakımın
dan yerinde bir hareket ise de, farklı ve daha iyi 
avantajları sağladığı için, idarede çalışan personel 
içinde bir ayrıcalık yaratmaktadır ve genetikle işlet
meden imalâta doğru kalifiye eleman sıkıntısı görül
mektedir. 

Meslek şuurunun ve sevgisinin tüm personelde 
aynı düzeyde olabilmesi için, gerekli eğitimin ihmal 
edilmemesi bir gerçektir. En küçüğünden en büyü
ğüne kadar bütün personelin her gün toplumun de
ğerlendirilmesine tabi tutulduklarının bilinmesi ve 
buna göre hareket edilmesi yerinde bir hareket olur. 
440 sayılı Kanuna göre kârlılık ve verimlilik içeri
sinde çalışması öngörülen bu müesseselerin insagü-
cüne ve kalifiye elemana son derece önem vermeleri 
gerekmektedir. Tabiî bu bir bakıma ücret meselesi
dir» Fevkalâde kabiliyetli kimselere istisnaî ücretler 
verebilirsek ve yüklendiği mesuliyetle orantılı olarak 
yetkilerle mücehhez kılarsak, sanırım bu konu ken
diliğinden halledilmiş olur. Bugünkü ekonomik çer
çeve içerisinde 2 bin ilâ 2 500 lira ücret verdiğimiz 
bir makasçının küçük bir hatasının müesseseye mil
yonlarca lira zarar tevlit ettiğini gözönünde bulun-
diîrmahyîz. 

DD. Yollarının bugüne elinde bulundurduğu şe
beke genellikle askerî bir şebekedir. Bunu ekonomik 
bir şebeke haline getirebilmek için 2 500 - 3 000 km.' 
îik ilâvelerin süratle yapılması, DD. Yollarının transit 
nakliyeciliğinden daha fazla istifade edebilmesi için, 
daha cesur olarak girişimlerde bulunmasını önerebi
liriz. 
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Eskişehir Lokomotif Fabrikasının imalât hiç bir 
zaman bizim çekme gücünün açığım kapatamamak-
tadır. Lüzumlu olan bu çekme gücünün satm alın
ması ve hizmete konulması bugün idarenin bulundu
ğu darboğazdan süratle çıkmasını sağlar. 

Sevgili arkadaşlarını; 
Müesseselerin görüntüsü nAihimdir. Hele her gün 

kamuoyuyla karşı karşıya buiunan Ulaştırma Bakan
lığında bu görüntü meselesi çok daha mühimdir. 
Sirkeci Garının yeniden düzenlenmesi, Halkalı pro
jesine başlanılması, Kars Garının yapımına başlanıl
ması güze! görüntülerdir ve bizi sevindiren hareket
lerdir. Yine yıllardan beri her sene 1,5 milyar lira 
zarar eden DD. Yollarınm 1976 yılını çok az bir za
rarla kapatması yöneticilerin ve personelin başarıları
nın bir simgesi olarak görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamda belirttiğim gibi ülkemizde deniz ta

şımacılığı da çok büyük bir önem taşımaktadır. Ne 
var ki, bugün sahip olduğumuz şilep ve yolcu gemi
leri tonaj itibariyle yetersiz bir durumdadır. Yeni 
yeni girişimlerini haber aldığımız Ulaştırma Bakan
lığının bu eksikliği giderecek tedbirleri aldığını gör
mek bizleri memnun etmektedir. Sanayileşen ülke
mizde ihtiyacımız olan malzemeleri kendi gemileri
mizle taşımamız ve iyi bir işletmeciliğe sahip olduğu
muzu görmemiz şüphesiz her Türk'ün arzu ettiği bir 
husustur. Tersanelerimizin lam kapasitede çalışabil
mesi, sürüncemede kalan Pendik Tersanesinin sürat
le devreye girmesi problemlerin çözümünde büyük 
bir rol oynayacaktır. Sayın Ulaştırma Bakanımızın 
19 aylık bir süre içerisinde Pendik Tersanesi için 450 
milyon liranm harcanmasmdaki gayreti, bu konuya 
verdiği önemin güzel bir örreğini gösteriyor. Bu 
gayretinden dolayı teşekkür ederiz. 

Yine ülkemizin büyük problemlerinden bîri olan 
işsizliğe hal çaresi olarak, gemi inşa sanayiinin ge
lişmesini bir çözüm olarak önerebiliriz. Yüksek De
nizcilik Okulunun deniz akademisi haline inkılâbı için 
kanunların Meclislerden süratle geçmesi için grapu-
muz elinden gelen gayreti gösterecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 
Taşımacılıkta büyük yeri olan Türk Flava Yolla

rına da kısaca değinmek istiyorum. 
Şehirleşmenin yaygın olduğu, coğrafî yapısı iti

bariyle büyük bir sahada bulunan ülkemizde emniyet 
ve sürat içerisinde uzak mesafeler için her vatanda
şın tercih ettiği uçak seferlerinin çok daha ciddî ve 
günün koşuîlaruıa uygun bir organizasyona sahip ol-
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ması en büyük dileğimizdir. Ashnda bu müesseseyi 
hemen hemen hepimiz her gün insafsızca eleştirilere 
tabi tutmaktayız. Mevcut imkânları ve karşılaştığı 
talepleri düşünürsek; çok güç şartlarda çahşan bu 
müessesenin çok yardıma ve biraz da himayeye ih
tiyacı olduğunu görürüz. 

Özetle yoîcu sayısı 2,5 milyonu aştığı halde, re
zervasyonun insangücü ile yapılması, filodaki uçakla
rın sayı itibariyle yetersiz oîuşu, mevcut kiralık eski 
uçakların sık sık arızalanarak seferleri aksatması, 
uçakların sefere hazırlanmasındaki gecikme ve ak
saklıklar halledilmesi gereken büyük zorunluluklar
dır. 

Sivil havacılığın süratle gelişmesi, büyük kapasi
teli yolcu uçaklarının hizmete girmesi ve millî hava 
yolumuzun iç hat seferlerinde jet projesi uygulamaya 
başlaması sonucu; uçaklann hava, liman ve meydan
larına emniyetli iniş ve kalkış yapabilmeleri için mev
cut altyapmm tevsii, İslah ve yeniden inşa edilmele
rine, uçuş güvenliği bakımından modern cihaz ve 
lüks sistem, araç, gereç ve teçhizatla teçhiz edilme
lerine gerek vardır. Hava ulaştırma ve işletme hiz
metlerinin yeterli nitelikte personeli olmadıkça başa
rı şansı yoktur, uçuş emniyeti azalır. 

Havacılığın ve havacılıkla ilgili endüstri dalların
da hızlı gelişmeler, hizmetlerin yürütülmesinde tek
niğe dayalı bir çok sorunlar yarattığından; personelin 
yüksek niteliklere sahip, iyi eğitim görmüş ve mes
leklerinde uzmanlaşmış kimseler olmasını gerektirir. 
Geçen yıl kurulması düşünülen bölgesel uçak işletme
sinin bir an evvel faaliyete geçmesini temenni et
mekteyiz. Yurdumuza çok büyük gaydalar sağlaya
cağına ve vatandaş iş'erinin kolaylaşmasında büyük 
yararları görülecek olan bu işletmecilik için yeterli 
sayıda ve elverişli tipte gerekli uçaklar alınarak he
mencecik sefere konmalıdır. Artık bugün tecrübeyle 
anlaşılmıştır ki, uçak kiralama ülkemiz için kârlı bir 
iş olmaktan çıkmıştır. Ana hedefin kullandığımız 
uçaklara sahip ve bunların cari, periyodik bakımları
nın ülkemizde yapılmasını sağlayacak imkânları ya
ratmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir sorun da DHM İşletmesinin durumudur. 

Katma bütçeli Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir Dev
let teşekkülü olan DH Meydanları Genel Müdürlü
ğünün görevi; sivil hava meydanlarını işleterek, Tür
kiye hava sahasında uçan yerli ve yabancı askerî ve 
sivil uçakların seyrüsefer emniyetini temin etmektir. 
Mal ve can güvenliği ile direki olarak ilgili ve sorum-
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lu olan bu kuruluşun, katına bütçeli bir Devlet te
şekkülü olarak kalmasının şüphesiz birçok mahzur
ları vardsr. Bu mahsurların başında; yeterli sayıda 
kalifiye personelin teminindeki güçlük, harcama yet
kilerinin sınırlı olması, gerekli âcil tamir ve tevsi 
işlerinin uzun formalitelere bfc§h bulunması, işletme
nin aksamasına sebep olarak görülür. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Meydanları ve hava seyrüsefer tesislerini kuran, 

inşa eden ve büyük tamirlerini yapan kuruluş Bayın
dırlık Bakanlığına bağlı Demiryolu ve Limanları 
Havameydaa'arı İnşaat Genel Müdürlüğüdür. Yapan 
ve işleten kuruluşların ayrı ayrı bakanlıkların pat
ronaj? altında oluşu büyük mahsurlara, gecikmelere 
ve hizmetin gereksiz yere aksamasına yol açmakta
dır* Bu iki Genel Müdürlüğün daha iyi şartlarla 
Ulaştırma Bakanlığı camisi altında toplanmasının, bu 
problemin çözümüne fayda sağlayacağı kanaatinde
yiz. 

îç içe çalışan ve birbirlerinin tamamlayıcısı olan 
TU Yolları ile DH Meydanları personelinin eşit
siz ücret statüsüne tabi tutulmaları, tabii ki bir kı
sışı personelin hem çalışma heyecanını yok etmekte 
ve hem de huzursuzluğun artmasına sebep olmakta
dır. 

Bu konuda son olarak mütevazı bütçesi ile bü
yük hizmetler gören TUSAŞ'ine TH. Yollarının ve 
Hava Meydanları İşletmesinin gerekli yardımlarda 
bulunma sı m öneririz. 

En son olarak Ankara'daki hava limanı mevzuuna 
temas etmek istiyorum. 

Avrupa ülkelerinin hiç bir başkentinde, Ankara' 
dakj gibi bir hava limanı yoktur. Bu hava limanı 
çok gülünç ve yetersizdir. Bir an evvel Ankara'ya 
lâyık bir hava meydanının irşası İçin teşebbüse ge
çilmesini ve süratle bunun ikmaline çalışılmasını te
menni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uİ&Şiirma Bakanlığının ikinci büyük ve vazgeçil

mem hizmetinin, haberleşme alanında olduğu malum
larınızdır. 

Bu alandaki politikaların tespiti ve uygulanması 
ulaşım alamndakilerden daha da önem taşıyabilir. 
Çünkü bu alanda Avrupa ve Asya sistemi tam deflet 
tekeli ile bu hizmetleri görmektedir. Amerika'da tele
fon hizmetlerinin tamamen özel teşebbüs olarak yü
rütülmesine karşı, dünyamı? diğer yerlerinde haberleş
me hizmetleri bizde olduğu gibi devle! tekelindedir. 
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Bir hizmetin tekel olması, kaçınılmaz biçimde te
kel olmanın yarar ve zararlarını oluşturur. Bu neden
le haberleşme politikası sisteminin yararlarım maksi
mize ve zararlarını minimüze etmeye elverişli olmalı
dır. 

Haberleşmenin politikaları şöyle sıralanabilir. 

Birinci politika, haberleşme için millî olanaklar
dan payın ve önceliğin tespit edilmesidir. Bu politika 
İster islemez tam ekonomik, sosyal ve mlîlter ihti
yaçlar için de haberleşmenin etkenliğini, ne ahp ver
diğini iyice belirlemekle ilgilidir. Bu haliyle her politi
ka gibi, bir ön araştırma ile hedefin fasarlanmsama 
ve bu tasarlamaya göre araştırmanın derinleştirillp, 
ciddî hesapların yapılmasına ve banlara göre alt po
litikaların ve ilkelerin oluşturulmasına ihtiyaç göste-

PTT idaremizin uzun vadeli bir plan araştırması
nın övünülecek biçimde hazırlandığını biliyoruz. Bu 
çabasından dolayı idareyi tebrik ederiz. Güçlü ve ile
ri Türkiye'ye yaraşır bir tasarlama vardır. Ancak, bu 
planlamanm Ulaştırma Bakanlığınca bir defa daha 
benimsendiğini Sayın Bakanımızın beyanianndan öğ
renmek isteriz, 

Ösgörülcn haberleşme sistem dengesi ve imkânîa-
rın gelişme b.?zı kuşkusuz bizim tartışamayacağımız 
bir teknik alandır. Biz burada model üzerinde dura
biliriz.- Bizim üzerinde özel olarak duracağımız haber
leşme politikası, Türk balkının küçük kent ve köyde 
oturanlara modern haberleşme olanaklarının sağlan
masına varır. 

Açık deyimi ile tstarboî, Ankara, İzmir halkı sağ
lığı, güvenliği, keyfi için en hızh haberleşme olanak
larından yararlanırken, bir köylü vatandaşın canını 
kurtarmak İçin bir telefondan yararlanamaması, hal
kın içinden çıkan ve gerçekten halk için çalışan par
timiz için bir haysiyet meselesidir, 

Telefonun pahalı bir araç olduğu, hat tesis maliye
ti ve saire üzerinde konuşulabilir; anıa en büyük ma
liyet köylünün sağlığıdır, canıdır. 

Köy ve kasabalara telefon vermek, bu İş İçin ay
rılan fonlardan iki böige için hakça bir ayırım yap
makla olur. Bizim bilgilerimize göre, PTT İdaremiz 
bütün atıluncmğı içinde köy ve kasabalara 4 ncü Beş 
Yıllık Planda toplam olarak 13ü bin hatlık otomatik 
şebeke önermhtir. Aym dönem içinde büyük şehirler 
için öngörülen santralların miktarı milyon hattın üze
rinde olarak bilinmektedir. 

Burada pratik olmak, gerçekçi olmak ile idea
list olmak arasında bir tercihten söz edilmemelidir. 
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Gerçekçi olmak için imkân ayırmanın kunanabiliriili-
ği üzerinde durulabilir. 

Gerekli hazırlıklar yapılarak köy ve kasabalar için 
düşünülen telefon sayısının, toplam Türkiye ihtiyacı
nın dörtte birine çıkarılması ve 4 ncü Beş Yıllık P'an 
döneminde şehirlere üç telefon verilirken, köylere ve 
kasabalara ela bir telefonun verslırıesl politikasının 
tespiti sanırım yerinde bir hareket olur. 

Haberleşmede ikinci bir politika olarak köy, kasa
ba posta hizmetlerinde posta idaresine araç imkânla
rı sağlayacak ciddî bir hızlılık sağlanmasını isleyebili
riz* 

Haberleşme politikasında araç ve gereç imkânları
nı artırmak ve güvenliğe kavuşturmak önemli bir alt 
birimdir. 

Araç ve gereçlerin basit manyetolu telefondan ha
berleşme uydularına, faksimile cihazlarına kadar çok 
karmaşık yüksek teknoloji gerektiren bir büyük zin
cir olduğuna ve bunlardan belli bir kombinezon ile 
tümünden yararlanma zorunluluğuna dikkati çekmek 
isterim. 

Haberleşme araç gereçlerinin tüm yerli tedarikin
den bugün için aşın bir iyimserlik beklenilemez. Millî 
Sanayiin mevcut gücü bu iyimserlik için yetersizdir. 
Ancak, hiç bir sanayi 10 yılda oluşmamıştır. Dev 
Alman sanayii, Japon, Amerikan sanayii yılların sa
bırlı, sistemli çalışmaların ve korunmaların sonucu
dur. 

Yurdumuzda haberleşme sanayiinin oldukça hızlı 
bir gelişmesine şahit oluyoruz. Önce PTT İdaremizin 
önderliği ile yabancı sermayeli olsa da NETAŞ Fab
rikası kurulmuş ve ileri teknoloji ile üretim yaparak 
telefon alanında değerli hizmetlere başlanuştsr. 

Bugün NETAŞ'ı, Sîmens'in ortak olduğu bir fab
rika ile Ticaret Bankası ve Oyak'ın ortak olduğu tü
müyle Türk sermayeli büyük bir fabrika ve Teleks 
gibi diğer nispeten küçük fabrikaları izlemiş ve artık 
Türkiye'de çeşitli santrallar ile telefon yapımı imkân
ları ortaya çıkmıştır,* 

Varılan üretim aşamasında PTT'mizin ikmal ve 
tedarik politikasını geliştirmesi gereği doğmaktadır 
Böyle bir politika telefon şebekesinin hızlı gelişmesi; 
yani milyonların zamanında telefona kavuşması ve 
pek çok vatandaşa da yeni ekmek kapıları açılması 
bakımından zorunludur. Ayrıca PTT İdaremizin ik
mal ve tedarikte uygun fiyat, kalite ve zamanlama 
sağlanmasının da temel şartı budur. 

PTT İdaresinin telekomünikasyon araç ve gereç
lerinin tedarikin de şöyle tespit etmek mümkün ola

bilir: Aslında özetlenen bu politika gelişmiş ülkele
rin halen tatbik ettikleri bir sistemdir. 

Batı Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi Av
rupa'nın temel memleketlerinin geliştirdikleri ucuz, 
teminlere uygun ve millî sanayie sağlıklı geliştirici 
sistemdir. Bu sistemi şöyle özetleyebiliriz: 

1. PTT İdaresi nasıl cihaz ve sistem istediğinin 
fonksiyonlarını açıkça belirleyerek, memlekette mev
cut yetenekli firmalardan bir prototip geliştirilmesini 
istemektedir. 

2* Ortaya çıkan prototiplerden uygun olanını 
PTT knovv - how ödeyerek kendisine mal etmekte ve 
bu PTT tipi olmaktadır. 

3. PTT oluşan kendi tipini uzun vadeli ikmal 
tedarik planı içerisinde memlekette mevcut başlıca 
fermalardan belli usulle satın almak imkânları araşîı-
rabiliı. 

4. Önemli bir ilke de satın almada mutlaka bir 
kaç firmadan alım yapılmasıdır. Bu yolla tekel oluş
ması önlenmekte ve bir çok millî kuruluş bir miktar 
PTT'yc dayalı olarak pazar güvenliği içinde çalıştık
ları için, dış pazarlara açılış imkânları bularak ihra
catta döviz gelirine sebep olurlar. 

Eğer tek kaynağa bağlı olunursa bir arıza halin
de ikmali aksatacağı gibi, tekel olmanın düğer ekono
mik ve maîî sakıncalarının da doğmasına sebep olur. 
Yani, zamanla fiyatlar yükselebilir ve malın vasfı bo-
zulahıTır, terminîerde ciddiyet kaybolur. 

PTT çok büyük bir alıcı olduğu için Mîllî Savun
mayı da ilgilendiren ve çeşitli yan sanayi ilişkileri ne-
dcniyîe tüm millî sanayii geliştiren bu kolda, millî ku
ruluşlara mutlaka önemli bir pay ayrılmalıdır. 

Memleket haberleşme endüstrisinin beyin gücü ve 
teknolojik birikimi tüm haberleşme hizmetlerinin ge
lişmesinde, millî sanayinin ilerlemesinde tesirli bir iş
birliğine zorlanmalıdır. Bu amaçla PTT gerektiğinde 
bir çok firmayı bu ürün etrafında toplaya'hiimelidir. 

4 ncü Beş Yıllık Planda; yani 1982'de PTT alım
ları 1977 yılının 3 ilâ 4 katı olacaktır. Bugünkü tem
poyla NETAŞ bu yükü kaldıramaz. NETAŞ dışında 
bazı çareier aranması zorunludur. Büyük santrallar 
d?şında küçük kasaba ve köy santraîlan için millî te-
lekom sanayiinin oluşturulması önerilebilir. 

PTT İdaresi telefon santraîlan ile telefon aparey-
lerini aynı firmalardan tedarik etmekte ısrarlı olma
malıdır. Santral yapımının gerektirdiği yatırım, tek
noloji ve maîî güç telefon apareyi için gerekenlerden 
çok fazladır. PTT İdaremiz bugünden Fransız, İtal
yan, Alman PTT'lerinin standart telefon apareylerini 

— 273 — 



C. Senatosu B : 33 

incelemeli yapım kolaylığı, ucuzluk, güvenlik, kalite j 
açılarından makul sürede bir karara vararak birisini 
seçmeli ve onun know - how'unu kendi adına satın 
alıp yerli müteşebbislere yaptırarak ihtiyacını karşıla-
malıdır^ 

Gelecek 20 yıl içinde Türkiye'de 10 milyon dolay
larında telefon makinesi hizmette olacaktır. Bugün 
5 - 6 yüz bin kadar olan NETAŞ telefon cihazının ye
dek parçasını düşünerek buna bağlamak sakıncalıdır. 
NETAŞ telefonları mükemmel; fakat pahalıdır. j 

Karma ekonomi düzeni, parlamenter demokrasi 
uygulaması tercihinde olan Türkiye kamu olanakları 
ile özel kesim imkânlarım Türk halkının yararına iş
birliği yaptırmak zorundadır. Bu açıdan teîekom ala
nında PTT Jdaresi ile özel fabrikaların başka yerler
de, örneğin; Fransa'da Kneet (Cnet)'te olduğu gibi 
ortak bir telekom araştırma, geliştirme örgütü oluş
turması gereklidir. 

Fransa'da olduğu gibi, bütün gelişmiş ülkelerde 
telekomünikasyon alanında millî teknolojiyi geliştir
mek, ortak politikaları tespit etmek, ortak eğitim yap
mak gibi geniş amaçlı çalışan bu tür millî kurumlar 
yaratılmıştır Bizde de PTT İdaremizin patronajında, 
«Türk Millî Telekomünikasyon Endüstrisi» adıyla 
böyle bir kuruluş oluşturulabilir. Bu kuruluş için Fran
sız, İngiliz kurumlarından birisinin statüsü esas alma- I 
bilir ve bize göre adapte edilebilir. 

Aynı doğrultuda olarak telekomünikasyon eğitimi
nin yerleştirilmesi gereklidir. Üniversitelerimizde ve 
teknik eğitim kuruluşlarında telekom fen adamları 
yetiştirecek bölümler oluşturulması şarttır. Eğer Tür
kiye her yıl 500 bin hatlık telefon şebekesi kuracak 
ve mevcutları gereğince işîetecekse, her yıl en az 250 
teîekom fen adamına ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ayrılan süre içerisinde Ulaştırma Bakanlığı hak

kındaki Grupumuzun görüşlerini kısaca arz ermeye 
çalıştım. Yarınki sanayileşen büyük Türkiye'nin olu
şumunda büyük rolü olacağına inandığımız Ulaştır
ma Bakanlığı mensuplarına yüklendikleri bu zorlu gö
revde Allah'ın yardımcı olmasını dilerim. 

Bütçe Yüce Türk Milleti ve Bakanlık mensupla
rına hayırlı olsun. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Kara-
yiğit 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir teklifimiz olacaktır. Bu 
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teklifimizi yazılı olarak zatıâlinize arz edeceğiz. Bu 
teklif, sadece benim veyahut da Grupumun değildir. 
Aşağı yukarı bütün grupların iştirakiyle varılan bir 
neticedir. Müsaade ederseniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarını; 
Gecelerdir uykusuz, sabahlara kadar devam eden 

bütçeler; saat 8.00'de, saat 7.00'de bitiyor ve ondan 
sonra gidiyoruz tekrar gelip saat 9.30'da burada va
zifede bulunuyoruz. 

Şimdi, bu bütün arkadaşlarımızı yormuştur. Bu 
yorgunluk neticesinde, artık bir iki gece sonra, belki 
de arkadaşlarımız içerisinde hastalanacak olanlar var
dır. Bütün arkadaşlarımla yapmış olduğum temasta 
şu neticeye vardık ki; bir defa gruplar adına konuş
maların yarım saatia tahdit edilmesi, ikinci 15 daki
kanın kaldırılması... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 10 daki
ka olsun» 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, onu arzu ederseniz, ben yine sizlere uyarım, onu 
şöyle yapalım: Zaruret hâsıl olduğu takdirde konuşma 
yapılsın; yani bir sataşma gibi bir mesele çıkıyor. O 
zaman bunu şey yapalım... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Beş dakika olsun 
efendim, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Evet, 
beş dakika ile ondan sonra ikinci konuşmanın; söz
cüye herhangi bir şekilde veya grupuna herhangi bir 
şekilde isnatta bulunduğu düşüncesine kapılırsa, Sayın 
Başkanın da takdiriyle beş dakika ile onu izah etmek 
üzere çıksın ve yarım saat sözcüler konuşsun. Diğer 
şahıslar adına konuşmalar zaten 10 dakika ile tahdit 
edilmiştir. 

Bir hususu daha arz etmek istiyoruz. Eğer imkân 
olursa, öğle tatilini yarım saata indirmek ricasında 
bulunacağız ve bunu karara bağladığımız takdirde, 
Umumî Heyetten geçirerek; Sayın Başkanımızda tak
dir eder şimdi Ulaştırma, ondan sonra Sağhk Bakan
lığı konuşur ve diğer iki bakanlığı yarma ertelersek, 
iki üç gecedir uykusuz olan arkadaşlarımızın hiç ol
mazsa bu gece saat birde, ikide dönebilmeleri ve is-
tiralıatîerini temin sadedinde teklifte bulunuyoruz. 

Eğer Sayın Başkanım, benim bu şifahî teklifimi 
kabul ederlerse, bu şekilde oylanmasını istirham ede
ceğim. Eğer yazı nızıı ederlerse, grup başkanvekilleri-
nin imzalarım da alıp, böyle de bir önerge verebiliriz. 
O bakımdan, bu takdiri Divana bırakıyor, saygılar su
nuyorum^ 
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HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Müsaade 
ederseniz bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) —' Öneri ge

nellikle uygun bir öneridir. Ancak, Öğle tatilinin ya
rım saatîa kısıtlanması baîki sayın senatörler için ye
terli görüîe'bilir; ama biîhaSsa Başkanlık Divan için 
mahzurludur. Hiç olmazsa bir saatlik dinlenme ola
nağı olursa, bunda büyük yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın İskender Cenap 
Ege'nin çok yerinde olan teklifini Başkanlık Divanı 
benimsemekle beraber, Sayın üyelerin yapılan tekli? 
üzerinde birtakım önerilerde bulunma istidadım gös
terdiğini anlıyorum. Bu bakımdan, şi'fahî tekliflerini, 
diğer gruplarla beraber yazdı teklif haline getirsinler 
ve son îk'i bakanlık bütçesinin de yarına ertelenmesi 
hususunda bir madde olarak lütfen zikretsinler. Esa
sen bu hazırlık yapılıncaya kadar, şahısları adına söz 
alan sayın üyelerin işlemini yaparım, vakitten yine 
kaybetmemiş oluruz. 

'Şimdi, gruplar adına konuşmak isteyen olmadı
ğına göre, sıra'sıyle şahısları adına söz alan üyeleri 
bilgilerinize arz ediyorum : 

Sayın Erdoğan Adalı, Sayın Kâzım Karaağaçhoğ
îu, Sayın İsmail İlhan, Sayın İskender Cenap Ege, Sa
yın Hasan Güven, Sayın Hilmi Naîbantoğîu, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın Fet
hi Çeîikbaş, Sayın H'kmet Aslanoğlu, Sayın AK Oğuz. 

11 sayın üye söz almış bulunuyorlar. Bunlar için
de, lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere tasnife 
talbi tutuyorum, İçtüzüğün 56 ncı maddesi gereğince. 

Sayın Erdoğan Adalı?.. Üzerinde. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğîu?.. Lehte. 
Sayın İsmail İlhan?.. Üzerinde. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Lehle. 
Sayın Hasan Güven?.. Aleyhte. 
Sayın Hilmi Na^bantoğlu?.. Aleyhte. 
Sayın Mebmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Üzerinde. 
'Sayın Fethi Çeîikbaş?.. Lehte. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Ali Oğuz?.. Üzeninde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, ben 
de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi de gel
miş vaziyettedir. Ben 6 sayın üyeyi sıralayıp, biraz
dan bilgilerinize arz edeceğim. 

Efendim, evvelâ lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sıralıyoruz. 

Lehinde söz alma sırasında göre Sayın Kâzım 
Karaağaçhoğîu, buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sırayı lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın üye görüşürken sıraya koyup, 
bilgilerinize arz edeceğim efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkaraiıisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem üye
leri; 

Huzurlarınızda müzakeresi yapılmakta olan Ulaş
tırma Bakanlığı, aslında Türkiye'nin sosyal ve eko
nomik kalkınması ve Türkiye'nin savunma gerekleri 
içerisinde çok mühim bir yer işgal ettiği aşikârdır. 
Bu itibarla Ulaştırma Bakanlığının hizmetlerini, onun 
ifa ettiği görevlerin yanında politikalarını müstesna bir 
görüş içerisinde, memleket meseleleri içerisinde değer 
taşıdığmı kalbul ederek eleştirmek ve onun hakkında 
görüş ve kanaatlarımızı izhar etmek icalbeder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada süratle gelişen teknolojilerin, bilhassa 

Ulaştırma Bakanlığının hizmetleri içerisinde görülen 
havayolları, denizyolları, karayoliar... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğîu biraz yüksek 
sesle lütfen efendim, devam edin efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — ...ve 
haberleşme sistemleri içerisinde büyük gelişmeler 
sağlamıştır. Bütün bu teknolojik gelişmeler, Tüllüye' 
nin ulaştırma politikası içerisinde memlekette bu 
hizmetlerin Batıda emsaline uygun bir şekilde görül
mesini temin edecek nitelikte, hükümet politikaları 
içerisinde değerlendirildiğini görüyoruz. Aslında Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri niieEğindeki kuruluşların 
büyük bir kısmı % 100 kamu hizmetini görme bakı
mından ve bu karakteri taşıması bakımından, bu hiz
metlerin ifası esnasında karşılaşılan malî sıkıntılar ve 
kârlılık, zararlılık mefhumları daha ziyade hizmetin 
vanmda ikinci planda mütalâa edilmesi gereken bir 
konudur. 

ŞUHU kabul etmek lâzımdır ki, Türkiye süratle 
kalkmıyor; ekonomik yapısı, sosyal yapısı, kültür 
yapısı ve kendi savunma hizmetlerinin ağırlığı, Tür
kiye'de güçlü bir ulaştırma hizmetinin görülmesini, 
ulaşım yollarından haberleşmeye kadar tümüyle dik-
ka'.e almaya mecbur olduğumuz hizmetlerin daha bü
yük yatırımlar hacmi içerisinde, çağın gelişen şartları 
içerisinde değerlendirilmesini zarurî görüyor. 

Bugün bir deniz nakliyatı, dış ticaret dengemizin, 
'l?ş ticaret tediye muvazenemizin ağırlık noktasını, 
odak noktasını teşkil ediyor. Bu sebepledir ki, Türk 
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ticaret filosuna süratle ge'işilnîiek, kama ve özel ke
simdeki bu hizınele tahsis edilecek olan gemileri ve 
banları işletecek olan müesseseleri hükümetin muay
yen hukukî ve ekonomik görüşler içerisinde süraîle 
kaiksnınasmı tenıin edecek, yatırımlara imkân vere
cek Eİrelvkte kanunî birtak:m fırsatlar temin etmesi 
zaruridir. Bunu 1976 yılı ulaştırma politikası içerisin
de Bakanlığın gayet iyi bir şekilde talhik edegeldiğâd 
ve bilhassa dsşa en büyük döviz ödediğimiz kaymak
lardan birisi olan S milyarı aşmış olan ithalât rejimi
miz ve 2 milyara ulaşan ihracat rejimimiz içerisinde, 
ba yekûn 7 milyarı tutan ticarî mübadele içerisinde 
gemi navluna olarak ödemiş olduğumuz değerin 
büyük bir yekûn tutmuş olması, bilhassa Deniz ticaret 
filosuna hükümetin vermiş olduğu ehemmiyet nispe
tinde ağırlık taşımaktadır.; 

FiihEi, Pendik Tersanesinin süratle inşaasma yö
nelmiş o'an gayretler ve bu konuda yapılan çalışma
lar, Baks&hğm 'iki yıldan beri bu meseleyi süratle ne
ticelendirmek isteyişimi eki azimli davranışlar dikkat
ten kaçmamaktadır. Bunları memnuniyetle karşılıyo
ruz. Çünkü, bugün dış ticarette ödemiş olduğumuz 
navlun, tüm ödemiş olduğumuz deniz nakliye ücret
lerinin, °/0 15'İEİ kendi gemilerimizle yapma imkânım 
verecek seviyeye gehn'şar. 1965'Ierde 250 bin DWT. 
civarındaki Türk ksmu sektörüne ait olan gemi nak
liye filomuz bugün 1 milyon 200 bin ton civarına ulaş
mış bulunmaktadır ve yeni alınacak olan gemilerle 
süratle ba tonaj artırılacaktır. 

Burada şunu tekrar arz etırek istiyorum : Gerek 
dîş tediye muvazenemize döviz bakımından büyük 
katkıları olacak, gerekçe deniz ticaret fîîoîanmızı sü
ratte güçlendirecek niteüikte olan ve aynı zamanda 
savunma hizmetlerine de bir yönüyle katkısı olacak 
olan Pendik Tersanesinin süratle ikmali yanında, di
ğer bir lakım tersaneleri de Türkiye de yapmak sure
tiyle istihdam sorununa ve Türkiye'nin süratle esdüst-
rlleşen gelişimi içerisinde yan sanayilerin güç kazan
masına ve doîayısıylc Türkiye'de sanayi sektöründeki 
kalkınmaya bir foakrma hizmet etmesi yönünden bu 
konuya ağırlık verilmesini bilhassa 4 ncü Planın ha
zırlanışı esnasında buna dikkat edilme^'nin gereğine 
işaret e'mek isterini. Çünkü, dünya gemi tezgâhları 
sonuna kadar dolmuştur, sadece Polanya'mn ve Al
manya'mın bir kaç tersanesi üç beş yıl sonra ancak 
sipariş alabilecek duruma gehnişlir. Yugoslavya, İs
panya bu konuda diğer tersanelerin rakibi haline gel
miştir. 
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O halde Türkiye'nin emek üretimi ihracı ve istih
dam politikası başlı başına bir montaj sanayi hüvi
yetini gösterecek olan, türlü sanayi dallarını bünye
sinde toplayan gemi sanayiine, boyasından elektrotu
na, çeliğinden doğramasına, fayansıma kadar büiüa 
nıaıeryaiin kullanıldığı gemi endüstrisinin süratle 
Türkiye'de geliştirilmesinde çok büyük yarar vardır. 
O';?binlerce, yüzbkıleree insana iş sahası bu konuda 
s'ağ'annnş olacak ve aynı zamanda dış tediye muva
zenemize döviz bakımından da gelir temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir nebze de demiryollarıyle ilgili görüşlerimi ifa

de edeceğim. 

Türkiye'nin hakikaten mütavazü rakama baliğ 
oîsn, ülkenin büyüklüğü ile mütenasip olmayan bir 
demiryolu şebekesi vardır. Yedi sekiz bin kilometre 
civarında olan bu şebeke, bugün hakikaten en ağır 
coğrafî şartlanıl mevcut olduğu ve iklim şartlanma 
çok seri olduğu ülkemizde Batı Avrupa'da, emsalle
rine önrek olduğu nispette iş nakltyenin ağırlığın] ve 
er.un belkemiğini teşkil etmektedir. Bugün iç nakliye
de yine Batı Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da ol
duğu gibi Türkiye'de de nakliyecilikte karayolunun 
süraî'e gelişmesine ve birtakım farklı imkânlara, tür
lü vergi muafiyetlerine ve altyapı hizmetlerinin Dev
let tarafından bedava olarak yapılmrş olmasına rağ
men, demiryolu y'ms ağırlığını muhafaza etmekte ve 
bugünkü gördüğü hizmetlerin yanında, geçmişte gayri 
ekonomik çalışan bu müessesenin gün geçtikçe kendi 
kirl isini reorganize ermek suretiyle meselelere hükü-
m?:';î aldığı tedbirler iceifein.de ciddî bir şekilde yak-
!a;;m:Ia, zararlarını çok asgarî hadde indirme gibi 
b'r noktaya gelmiş bulunmaktadır. Geçmıiş yıllarda 
bir milyara yakın Devlet Demiryollarının zararı mev-
z'j.brs'îis iken, bugün huzurunuza getirilen bü'çe ile 
cı'Jden muvaffakiyetli bir hizmetin örneği olarak 200 
milyon civarında bir zarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu müddetiniz 
bi.tt', lütfen bağlayınız efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Aslında demiryolu hem savunma yör-üyle, hem de 
âmme karakteri taşıyan yönüyle kârlılık, zararlılık 
îKefımmunıs düşünülmeyecek kadar üzerinde hassasi
yetle durulması ve işletmenin davamı gereken bir ko
nudur. Batı Avrapa'daki emsali şirketler daima zarar 
eilegeliiîişlerdir, bu sadece bizim memleketimizde olan 
bir konu değildir. 

http://iceifein.de
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Muk'jerem arkadaşlarını; 
Sözlerimi bağlarken 1975 - 1976 yıllan içerisinde 

Ulaştırma Bakanlığının, ulaştırma politikalarındaki 
ciddî tatbikatı; vatandaşın ihtiyaçlarma asgarî ö'çü-
lerde cevap vermeyi hedef tutan, artara talebi gün 
geçtikçe karşılayabilecek şekilde büyük yatırımlara 
yönelen ve bunun içerisinde kadrolarını daha teknik, 
daha tecrübeli ellere tevdi etmek için büyük ve sa
mimî gayretler sarf eden bir hizmet görüntüsü içeri
sindedir. Bundan dolayı Bakanlığı ve Bakanlığın ha
kikaten ba işte emeği geçen güzide kadrolarını tebrik 
etmemek mümkün değildir. 

Tabialıyle kısa zaman içerisinde çok şeyleri söyle
mek mümkün değildir. Ulaştırma, havayolları ve ha
va meyd&niar,, D. B. Deniz Nakliyat iîe ilgiM olan 
görüşlerimizi bu kısa zamanda ifade etmek mümkün 
olmadığı için, sözlerimi burada bitirirken, Bakanlığın 
Bütçesinin Millete, Devlete hayırlı uğurlu olmasını di
ler, hepinizi saygıyle selâmlarını. (A. P. sıralarından1 

alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karaağaçh-
oğ'u. 

Sayın üyeler; 
Şahisları adına söz almış olan üyelerin isimlerini 

okuyorum : Sayın Kâzım Karaağaçkoğhı lehle konuş
tular, sayın Hasan Güven aleyhte, sayın İsmail İlhan 
üzerinde, sayın İskender Cenap Ege lehinde, sayın 
Hilmi Nalbsntoğlu... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İik söz benim 
idi sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Adalı; lehinde, aleyhinde, 
üzerinde diye sıralama yapıyoruz İçtüzüğe göre. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Üzerinde ilk 
söz hakkının benim olmas; gerekir efendim. 

BAŞKAN — Tashih edelim efendim; birinci söz 
sizin. 

Sayın üyeler; 
Başkanlığa verilmiş olan takriri okutuyorum efen

dim. 

Başkanlığa 
1. Bugünkü programda mevcut Ulaştırma ve 

Sağlık Bakanlıklarının görüşülmesinden soma, Birleşi
min k&patıimıasıına; 

2. Grup sösdilerinin konuşma sıresinin (30) da
kikaya indirilmesine, ikinci kez grup adına görüşmele
rdi (5) dakika ile kayıtlanmasını arz ederiz. 

öîiygi-srifîîîZıâ. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydm 

Zeyyaî Baykara İskender Cenap Ege 
Eskişehir • Tabiî Üye 

Hikmet Savaş Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Üç sayın üye tarafından imzalanmış 
olan... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Önerge 
üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ben bir şey sora

bilir miyim efendim? 
Bu uygulama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bütçesinden itibaren ma gerçekleşecek, yani Sağlık 
Bakanlığı bütçesi de dahil midir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Şu andan 
iii bar en, K&i ara bağladığımız andan itibaren dahildir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmöt Özgüıneş, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

önergenin getirmek istediği çalışma biçimine karşı 
değilim; ancak, burada Genel Kurulun çalışma biçimi, 
Danışma Kurulunda karara bağlanmaktadır. Danış
ma Kurulunda karara bağlanmış olan bir sonucu, 
her hangi bir zamanda bir önergeyle burada değ'ş-
tirraek, samyorum ki, kötü neticelere gölürebifir. 
Zannediyorum ki, bir şey nasd karara bağlanıyorsa, 
değlştiriîmes'sin de o yoldan geçmesi lâzım. Eğer 
örJerge verilecek, değlşiiriîecekse, mutlaka bunun Da
nışma Kurulunda görüşülmesi gerekir. Yoksa burada, 
Eiıi bir şekilde şu Veya bu mevcutsa; bazen 15, bazen 
29 kişii'k bir mevcutla bir karar çıkarılması ve Da
nışma Kurulunda karara bağlanmış bir sonucun ba 
yo.d'nn değiştirilmesi yanlıştır. 

Ben temenni ederim ki, bu önerge bir yeni yol aç
masın ve bir defaya mahsus olsun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Saya» 

Başkan, ssyın Özgüneş'e katılıyorum. Başkanlık Di-
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vanı tarafından alınmış olması daha isabetli olur, 
ama içinde bulunduğumuz durum şu anda Genel Ku
rulun böyle bir karar almasını icap ettiriyor. Yani, 
bunun bir istisnaî vaziyet olarak zabıtlara geçilerek 
kabulünün uygun olacağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Efendim, tensip buyurursanız, Sayın 
Özglincş'ln yerinde ikazı üzerine, 1 nci maddenin oy
lamasını burada yapabiliriz; programla ilgilidir; ama 
grap sözcülerinin konuşmalarım kısıtlayan kısmı, 
-müsaade ederseniz Danışma Kuruluna götürelim. 
Fakat bu temayül bütün gruplardan geldiğine göre, 
esasen grup sözcüleri kendiliklerinden bu kısıtlamaya 
uyarlarsa, bu hususta karar almaya dahi gerek yok
tur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade-
niz'e bir hususu arz etmek isliyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Başkanın ve Divanın hassasiyetine işlirak ediyo
rum; ancak bir noktayı arz etmek durumundayım. 
Umumî Heyette herhangi bir şekilde, bir anda, bir 
önergeyle Danışma Kurulunun almış olduğu karar 
değiştirilebilir endişesi içindeler. Halbuki, bu öner
gede imzalar gruplar adına atılmıştır. Gruplar adına 
atılan imzalar, grupun yetkisi olmadan, grupun böyle 
bir temayülü olmadan, grup temsilcileri tarafından 
alılamaz. Bu lalettayin bir önerge değildir. Bu, grup
la nn müştereken' vermiş oldukları bîr kararın Gene! 
Kurulda istihsalinden ibarettir. O bakımdan, Sayın 
Başkanımın endişe buyurmamasını istirham ederim. 
Bunun herhangi bir suiistimale yol açacağını sanmıyo
rum. Osun için, istirham ediyorum, önergeyi mua
meleye koysunlar ve arkadaşlarım da iltifat buyur
sunlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Efendim, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru-

pıı bu önergeye katılıyor mu?.. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, 4 grup da önergeye katılmak'adırlar. 
Şimdi önergenin 1 nci maddecini oyluyorum : Bu

günkü programda mevcut Ulaştırma ve Sağlık Ba
kanlıkları bütçelerinin görüşülmesinden sonra Birleşi
min kapatılması, yani diğerlerinin yarına ertelenmesi 

hususunu yüce tasvibinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddesini oyluyorum : Grup sözcülerinin 
konuşma süresinin bundan böyle 30 dakikaya indMl-
mesini, ikinci kez grup adına görüşmelerin 5 dakika 
ile kayıtlanmasını yüksek tasvibinize sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İtîifa'kla kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, şahısların konuşma sıralarını arz ediyorum : 
1. Kâzım Karaağaçhoğlu, lehinde konuşlular. 
2. Sayın Hasan Güven, aleyhinde. 
3. Sayın Erdoğan Adalı, üzerinde. 
4. Sayın İskender Cenap Ege, lehinde. 
5. Sayın Hilmi NaJbantoğlu, aleyhinde. 
6. Sayın İsmail İlhan, üzerinde. 

Bu şekilde devam ediyor... 6 üye konuştuktan 
sonra yeterlik önergesi vardır. Genel Kurul şayet ye
t e r l i önergesini kabul ederse, Sayın Bakanın konuş
masından sonra, «Son söz üyenindir.» maddesi gere
ğince son söz Sayın Fethi Çeîikbaş'ın olacaktır, bilgi
lerinize sunarım. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben kaçıncı 
sıradayım acaba? 

BAŞKAN — Siz 8 nci sıradasınız efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben Sayın 
Çellkbaş'tan önceyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde, aleyhinde, üze
rinde sıraîamasıyle arz ettim. 

Şimdi söz sırası Sayın Hasan Güven'de, buyuru
nuz Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Ulaştırma Bakanlığı, genellikle Bayındırlık Bakan
lığı ile sıkı ilişkileri olan bir Bakanlıktır. Bir yönüy
le Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile de son derece 
yakından ilişkisi vardır. Bu durumu nedeniyle, gerek 
ekonomimiz bakımından, gerekse sosyal sorunlarımız 
bakımından son derece önem taşıyan bir Bakanlık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde ulaştırma, her yönüyle önem kazan
makta, bunun yanı sıra bilhassa dayanağı olan, ulaş
tırmadaki dayanak akaryakıt fiyatlarının son yıllar
da hızlı artısı, Petrol Üreten Ülkeler Teşkilâtı O F E C 
in tutum ve davranışı dolayısıyle, Türk ekonomisi hız
la bir darboğaza sürüklenmiştir. 

1970 yılı ile 1976 yılı arasında petrol fiyatlarında 
6 misline yakm bir arhş vardır. Nitekim, 3 - 4 yıl 
evvel ödemeler dengesi 600 ilâ 700 milyon dolar açık 
verirken, günümüzde 3 milyarın üzerine çıkmıştır ve 
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yine Planlamanın öngördüğü % 7 oranında, % 8 ora
nında kalkınmayı temin etmek için sanayimizin ham
maddemi ve petrolün dıştan alınması zorunluluğunu 
gözönünde tutarsak, gelecek yıllar yönünden son de
rece sıkıntılı bir havaya gireceğiz. 

Bu temel bilgiyi verdikten sonra, Ulaştırma Ba
kanlığının buradaki etkinliği üzerinde durmak istiyo
rum. 

Dünyanın en büyük nimetleri yurdumuzda bu
lunmaktadır. Hiçbir ülkenin çevresi bizdeki kadar de
nizle çevrili değildir. Coğrafî durum ve jeopolitik du
rumumuz itibariyle de ülkemiz, Asya, Avrupa ve Af
rika arasında yer almaktadır. Bu nedenle de kara
yolları, havayolları ve denizyolları ulaşımı yabancı 
ülkelerle ilişkilcrinıiz bakımından önera taşımaktadır. 
Buna rağmen, denizlerimizden hiç yararlanamaz du
rumdayız. 1975 yılında ithal ve ihraç ettiğimiz mal
ların dış alımda % 27'sini, ihracatta % 19'unu an
cak kendi gemilerimizle taşımış durumdayız. Halbu
ki, demlin bahsettiğim Türk ekonomisinin hızîa açık 
verme eğilimini durduracak kaynakların başı, deniz
yolları işletmesinden temin edilecek dövizler olmalıdır. 
Bitişiğimizdeki ülkelerden Yunanistan ve İtalya gelir
lerini büyük çapta deniz taşımacılığından sağladığı 
halde, Türkiye, demin verdiğim rakamların da gös
terdiği g?bi, yahancı memleketlere bu yönden döviz 
kaptırmaktadır. O halde, hızlı bir deniz taşımacılığı
na gitmemiz gerekmektedir. 

'Ekonoiîiimizdeki gelişmenin, sanayileşmedeki hız-
laşmanm en ucuz ve en emin araç olan deniz taşıraa-
cıhğma bağlı olduğu gözönünde tutulmalı ve Plan he
deflerine göre hızlı ve etkin tedbirler almamız gereki
yor. 

Cuffi'hurlyelliîîlzjn ilk yıllarında Türkiye'de sosyo 
- ekonomik yönden demiryollarımıza hızla bir sarıl
ma devri vardı. Zamarila bu, özelîiğini kaybederek ka
rayolları birindi plana geçti. Biraz önce belirttiğim 
ekonomik sıkıntı; bilhassa petrolün yabancı memle
ketlerden alınması, Türkiye'de son derece az ve üre
timi yönünden de imkânların az oluşu bu dışa bağım
lılığı geliştireceğine göre, önce ulaşımda sistemli bir 
reforma gitmemiz lâzım. Kitle ekonomisini son dere
ce hesaplı bir şekilde hızlandırmamız gerekiyor. Gü
nün koşullarına uygun olarak demiryollarındaki tek
nik gelişmeleri gözönünde tutarsak, bugün Avrupa'da 
saatîa 200 kilometre süratin üzerinde giden trenlerin 
olduğu gerçeğini de kabul ederek, Ankara - İstanbul 
hızlı tren yolunun bir an evvel tamamlanması, bu
nun yanı sıra Diyarbakır - Ankara Projesi ve Anka

ra - Erzurum Projesinin eîe alınarak gerice yöreîerîe 
yardan sanayileşmiş bölgeleri 'arasındaki ulaşımı gü
nün koşullarına uygun bir düzeye çıkarmak gerekmek
tedir. Halbuki, bugünkü Bakanlığın bu konuya eğiliş 
tarzı esas alınacak olursa, çok uzun seneler geçer, fa
kat biz bu ağı kuramayız. 

Karayollarında da kitle ulaşımına geçmişe nispet
le daha fazla önem vereceğiz. Bu husus, bir yönden 
ulaşımda ucuzluğu sağlayacağı gibi, öîe yandan da 
millî kaynakların petrol temin etmek amacıyle dö
viz olarak dışa akmasını önlemiş olacaktır. 

1966 yılı sonu itibariyle akaryakıt için yabancı 
memleketlere ödenen para 966 milyon dolardır. Önü
müzdeki yıl bunun 1 milyar 350 bin dolara çıkacağı 
hesap edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin dış ti
caretten elde ettiği tüm gelirîerıin toplamı 1 milyar 
900 milyon liradır. Demek ki, Türkiye'nUn dışarıya sat
tığı tüm mallar karşılığında elde ettiği dövizin % 60'ı 
sadece akaryakıta gitmektedir. Onun için Ulaştırma 
Bakanlığının; Türkiye'nin dış ticaretini şiddetle etki
leyen, peşisıra enflasyonu, peşisıra borçlanmayı, pe-
ş'bıra sanayide gelişmeyi durduran bu gidişin karşı
sında tedbir alabilmek için denizyollarında, karayol
larında, havayollarında sistemli, çağın koşullarına gö
re atılımlar yapması gerekmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda dış ticaret dengesizliğini yok 
edebilmek için bir kaynak da turizmdir Türkiye, jeo-
po3;t"2k durumu itibariyle turist çekme bakımından 
fe'on derece büyük bir şan^a sahiptir. Turizmin altyapı 
hizmetlerinin bir çoğunun ilgili Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı tarafından yapılmakta olmasına rağmen, 
turlzım konusunda önde gelen yine ulaşım sorunudur. 
Kara, hava ve denizyolları turistlerin yurdumuza rağ
bet etmelerini ve rahatça gezmelerini sağlayacak bir 
düzeye ulaştırılmalıdır. 

Bu bakanlığın en önemli hizmetlerinden biri de, 
P. T. T. hizmetleridir. Günümüzde, gerek ekonomi, ge
rek sosyal ilişkiler ve gerekse kültürel ilişkilerimiz 
P. T. T. hizmetlerinin sistemli bir şekilde ele alınıp 
geîişi'irii-rne'sini öngörüyor. Artık, köy - kent ayırımı 
farkı gözetmeden haberleşme araçlarını bir ağ şek
linde yurda yayma devrine gelmiş bulunuyoruz. Şe
hir içi telefon sıkışıklığı son haddini bulmuş vaziyet
tedir. Bunun karaborsası piyasayı kasıp kavurmakta
dır. Ve yine, bu konuda hizmet görenlerin günün ko
şalarına uygun eğitimleri de elzemdir. Konuşmaları
mı kısaca toparlarsam; 

a) Karayollarında taşıma yasasının günün koşul
larına göre bir an evvel çıkarılması; 

279 



C. Senatosu B : 33 

Trafik yasasının İçişleri Bakanlığı ile de İşbirliği 
yapılmak suretiyle yine çıkanlması; 

Şehir içi telefon tesislerinin yeterli hale gei'kil
mesi; 

Telefon teslislerinin köylere kadar getirilmesi; an
cak, fakir ve azgelişmiş bölgelere de önccKk tanın
mak suretiyle bu sorunun çözülmesi; 

Personel eğitimine önem verilmesi; 
Denizyolu taşımacılığının hızlandırılması; 
Havayollarının yeterli, iyi bir şekilde Türkiye'nin 

bitilin bölgelerine doğru yayılması gerekmektedir. 
Bütçenin, Türkiye'ye ve bu Bakanlık mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını dJier, saygılarımı sunarım. 
(€. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın üyeler, 16 adet üniversite ve Beden Terbiye

si Gene! Müdürlüğünün bütçelerine dair açık oylama
da oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Lütfen 
oylarını kullan'smlar. 

Söz sırası Sayın Erdoğan Adah'da. Buyurun Sa
yın Adalı. 

'ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının kıy
metli mensupları; 

10 dakikalık süre içerisinde, elbette kî bu Türki
ye'de kamu ulaşımını âdeta tek elinde tutan ve ben
den evvel söz almış arkadaşlarımın uzun uzun dile 
getirdiği, geniş kapsamlı hizmet arz eden Bakanlık 
Bütçesi hakkında konuşmamız mümkün değil. 

Bütün bunlara rağmen, ben konuya, başta Saym 
Bakan olmak üzere, Bakanlık mensuplarının büyük 
bir gayret içerisinde; zaman zaman yeterli oluyor
lar, zaman zaman yetersiz oluyorlar ama, ben bu ko
nuya bugün başka bir açıdan temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

Açıklıkla, kesinlikle; yalnız hükümetlerin değil, 
Türk Parlamentosunun kendisinde mevcut olan bü
tan samim'iyetiyle ve cesaretiyle bir konunun üzerine 
eğilmesi lâzım. O konu da; Türkiye'de ücret ve fiyat 
politikasındaki dengesizliktir muhterem arkadaşlarım. 
Ben bugün konuşmak niyetinde değildim; şu son Türk 
Hava Yoiîrrı grevi beni bu kürsüye gelmeye âdeta 
medbur etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de, yarın Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 

da^ha geniş teraâs edeceğim gibi, aç.ık şekilde ücret 
dengesizliği vardır, ücret adaletsizliği vardır. Türki
ye'de huzursuzluklar nasıl gelir, sokaklarda hareketler 
nasıl olur, insanlar hayatından niye memnun olmaz; j 
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barıların, bir örgüniis, bir halmm ilmikleri gSi , bu 
hasursuzfukta, tatminsizlikte hepsinin yeri vardır 
muhterem arkadaşlarım. 

Ücret mühim şeydir. Eşit iş gören insanın eşit üc
ret alması dünyanın en tabiî ekonomik ve fiyat poli
tikası bakımından temel bir faktördür; ama gelin gö
rün ki, Türkiye çeşitlilikler, garabetler memleketi... 
Türkiye'de işçi ile memur azasında ücret bakımın
dan dengesizîilı var. İşte; işçiyken vaktiyle memur 
olmak için kendini yırtan insanlar, bugün «memur» 
dendiği zurnan kendisine hakaret edilmiş gibi, nere
deyse ceza mahkemesinde hakaret davası açacak; 
«Bana memur dedi, ben işçiyim» dîye. 

Şu dahli gösteriyor ki, işçi Türkiye'de birtakım 
haklar almış. Almasın demiyoruz; ama mühim olan 
dengesizliktir. Aynı işi gören, aynı tahsili yapmış, ay
nı tecrülbeye sahip insanlar arasında, Türkiye'de üc
ret 'bakımından büyük dengesizlik vafdır. Huzursuz
luğun kaynağı bu muhterem arkadaşlarım. 

Özel sektör ila kamu sektörü arasında dengesiz
lik var; kamu sektörünün kendi içinde dengesizîGk 
var, hatta aynı bakanlığın muhtelif teşekkülleri ara
sında dengesizlik var. 

Bu giderilmedikçe, insanlar mutlu olarak iş gör
mezler, isteksizlik başlar. Hiç kimse iddia edemez ki, 
Türkiye'de; işçisi dahil, memuru dahil, 8 saat ücret 
politikası içerisinde 8 saatin tam 8 saatim değerlen
dirmek şöyle dursun, 4 saatlik kadar dahi iş yapma
maktadır. Açrk hakikat budur muhterem arkadaşla
rsın. Bunun temelinde, bu farklı ücret politikası yat
maktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Türk Hava Yollarına gelmek istiyorum; asıl ko

num o idi. Bundan evvel konuşan Sayın Tunçkanat 
a:k*daşım söyledi; bu greve giden ve acısını Türk 
nri'htinJen çıkarmak isteyen Ulaştırma Bakanlığının 
mümtaz, âdeta şımarık çocuklarının yaptığı grevin 
altında bskın ne yatıyor... 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bu grev konusunda büyük talihsizlik şurada : 

Türk kamuoyu grevler hakkında fazla bilgiye sahip 
olamıyor. Biz parlamenter olarak, vatandaş olarak, 
gazetelerin bize intikal ettirdiği kadar, hangi taraf 
grevde ise, (Ki, ekseriya tabiî halisiz taraf daha fazla 
gürültü çıkarıyor.) kim kamuoyuna nasıl aksettirirse, 
kamuoyu da «İşîe zavallı işçünin haklan yeniyor, ban
lar da greve gidiyor» diye düşünüyor. İşin esasını, te
melini bilmiyoruz. Ben Sayın Bakandan rica ediyo
rum; bu işin esasını, temelini; ne alınıyor, ne verili-
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yor, yapılan toplu sözleşmeleri bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna açıklasın muhterem arkadaşlarım. Çok şa
yanı şükrandır kî, gerçekten çok memnun oldum, Sa
yın Cumhuriyet Kalk Parİlsi Sözcüsü dahil olmak 
üzere, bütün arkadaşlarımız bu kanıya aynı şekilde 
yaklaştılar ve hakikatleri dile getirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Hava Yollarında; Sayın Tunçkanat da ra

kamını verdi, 6 bine yalan personel var. 2 1 - 2 2 uça
ğı 6 bin kişi uçuruyor. Yani uçak başına 250 kişi l 
eder. Bu rakam Pan - Amerlcan'da 42 Mş'iye geldiği j 
zaman, ifjâs bayrağını çekil, muhtelif şirketler tara
fından desteklenmeye başladı. Biz:le bunun 5 katı. Bu 
personel politikacıyla Tüık Hava Yollarının durumu
nu bakın arz edeyim; şu arz ettiğim kabarık rakam 
içerisinde % 17 - Î8'i yüksek tahsil mezunu, % 8'i 
ortaokul mezunu, % 37'si lise ve emsali okulu me
zunu, °/0 36'sı ilkokul mezunu ve belgesiz. 

Şimdi, şu çerçeve içerisinde oluşan 6 bin kişinin 
aldığı yılkk va?ati ücretin Türk HavayoEarma mali
yeti 11 bin küsur lira. Bu, alman sosyal yardımların 
dışındaki ücret. Bunun yanında, e!blsesi var, ayak
kabısı var. Elbise deyip geçmeyin, 1 2 - 1 3 milyon 
Kra geçen seneki masrafı. Evinden işyerine otomo
bilde gitmesi var, her sene pas seyahat etine ücretle
ri var. Dahası var muhterem arkadaşTarım; fazla 
mesai ücreti. Bu fazla mesai ücreti, artık Türk l îa-
vcyoFannda normal mesai ücreti; ücretlere zam
mın bir nevi adı hafine gelmiş. Şöyle germiş: Evin
de istirahaîM olana fazîa mesai ödeniyor, mazeret 
izni alana fazla mesai ödeniyor... I 

1975 yılında, (1976 rakamım bilmiyorum) 40 kü- i 
sur mîîyon lira vardiya primi ödenmiş. % 60 prim j 
ödeniyor mesainin dışmda, 

i 
Dahası var; Türk Havayolları, 40 küsur milyon ] 

îira Türk Havayolları mensuplarının kurduğu vak
fa kesesinden para vermiş. Türk Havayollarının ge
çen seneki zararı aşağı yukarı 55 - 60 milyon lira. 
Kimle konuşsanız. Sayın Genel Müdüründen, apron-
da çaîışaa işçisine kadar, «Efendim, iç hat ücretleri 
çok ucuz. Amerika'da, New York'dan Washinton'a ı 
uçtuğunuz zaman şu kadar ödersiniz, bilmem nere- \ 
de filân ödersiniz.», şeklinde birtakım böyle gözka- ! 
maştırıcı gibi lâflarla ağzınım kapamaya çalışırlar, i 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Havayolları konusunda ve mutlaka ve mut

laka toplu sözleşme konusunda Sayın Bakandan ' 
konuya açski k getirmesini istiyoruz. Bu, fevkalâ
de önemli bir hâdisedir. Tasavvur edia muhterem ar- j 

kndaş'anm, 274 ve 275 sayılı Yasalar var; evet, iş
çinin yanındayız, işçi toplu sözleşmesini yapacak
tır, olmazsa grevini kuşanacaktır; ama Türk Hava 
Yollarında lokavt diye bir hâdise oTabllir mi muh
terem arkadaşlarım? Yalnız tek taraflı mı çalışa
cak?.. Türk Hava Yolları işvereni lokavt yapabilir 
mi?.. «Kapattım, çalıştırmıyorum hatları, hadi baka
lım dışarıya.» diyebilir mi?.. 

Tek taraflı olarak, elinde grev tehdidiyle ki
min nesini, kime karşı tehdit olarak kullanıyorsun? 
Türk Hava Yollarının sermayesinin. % 95'i Devletin. 
Devletten 11 bin lira maaş alıyorlar. İşte ortam mey
danda; % 37'si iîkokul belgeli olan personelden 
müteşekkil 6 bin kişi personel, bir e^m-ayı 8 ki
şi itiyor, 11 bin küsur lira vasati ücret alacaksın, 
oturduğun yerde, evinde hasta olduğun halde prim 
alacaksın, vakfına 40 milyon lira yardım yapılacak, 
elbiseni aüacaksm, pabucunu alacaksın, otomobile 
binip gedeceksin... Peki, istanbul şehrin'n Valisine 
ne veriyorsun?:.. Yeşlîköyün Kaymakamına apron-
daki işçisinden daha düşük ücret veriyorsun. 

F. îiîh terem arkadaş'arsm; 
Böyle ücret adaleti olur mu?.. Tek taraflı olarak 

grev de yapacaksın; vatandaşın irtibatım kesecek
sin, cenazeler Yeşilköy'de kalmıştır, işçi vatanda
şım kaimsin*, rmeîiyala gidecek elan kanser hasta
sı Yeşilköy'de kalm<ştır; tek taraflı olarak greve 
gd.lecek... Türk Hava Yolîannm elinde var mı lo
kavt yapmak hakkı?.. Maalesef yok. Bu ne biçim 
ücret sistem', bu ne biçim yasalar... Bunun üzerine 
mutlaka eği'memiz lâzım muhterem arkadaşlarım. 

İşçiyi ezmeyeceğiz, işçi emeğinin karşılığını ala
caktır. O, en samimî kanaatimiz; ama artık bu işlere 
erblr"iği ile, Parlâmento olarak Türkiye'deki ücret 
r.dEÜetsIznği, ücret politikası üzerine eğilmek zama
nı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni yeni şımarık ço
cuklar ortaya çıkarmayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, süreniz doldu efen
dim; lütfen bağlayınız. 

ERDOĞAN AD ALÎ (Devamla) — Kıymetli ar-
katİEşTanm, aynı konu Deniz NakTiyat Anonim 
Şirketinde de bahis mevzuu. Çok garip bir müesse
se. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Siz zannedersiniz ki, (Esası da odur) Denizcilik 

Bankası ve Deniz Nakliyat Anonim Şirketi Kamu 
İktisadî Davlet Teşekkürleri içerisindedir, bütçesi 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karına Komisyonuna 
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gelir, tetkik edilir, raporlar hazırlanır, Başbakan-
îik Yüksek Denetleme Kurulu Komisyona her sene 
rapor verir; ama Deniz Nakliyat Anonim Şirketi 
440 sayılı Kanunun kapsamından çıkmış muhte
rem arkadaşlarım. Kuruluş kanunu hazırlanmadığı 
için, baştaki 3-5 yöneticisi dışmda herkes 274 ve 
275 sayılı yasalara tabi, toplu sözleşmeye tabi; aynı 
mahzurlar orada var, aynı şişkinlik orada var. De
niz Nakliyat greye gidemez; sendika Deniz Nakliya
tın içine girmiş; karşıdan gelen Deniz Nakliyat 
Umum Müdürü müdür, sendika mıdır; kim yönetir? 
Karma karışık olmuş, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Herkes elinde dilzkçe «Deniz Nakliyata girece

ğim» diyor. Niye? Öyle bir ücret politikası var ki, 
deha ziyade öyle bir ücret politikasızlığı var ki, ay
nı okulu bitirmiş olan bir çocuk Denizcilik Ban
kasına girse başka ücret alıyor, Devlet Hava Mey
danlarına girse başka ücret alıyor. Maalesef en garip 
müessesemiz odur. Bir kişi Ulaştırma Bakanlığının 
hiçbir müessesesinde iş bulamazsa kendini Devlet 
Hava Meydanlarına atıyor, orada başka ücret alıyor. 
Garip bir konu, muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Süreniz bitti, geçiyor efendim. Lüt
fen bağlayınız. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Ben tetkik ettim; İstanbul'da Ulaştırma Bakan
lığına bağlı bir müessesede; Liman İşletmesinde ve 
Denizcilik Bankasında bir tesadüf eseri gördüm, 
bir odada iki tane Savunma Uzmanı oturuyor; bi
risi sivil savunma uzmanı, diğeri savunma uzmanı. 
İkisi de aynı menşeli, tahsilleri aynı. Karşı karşıya 
oturuyorlar; biri, diğerinden iki bin küsur lira fazla 
para alıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maalesef sürem çok değlî; bazı suallerle bunla

rın cevaplarını Sayın Bakandan almak suretiyle ya
hut sual sorarken fikrimi belirtmeye çalışacağım. 

Benim asıl arz etmek istediğini; hiç olmazsa ka
mu teşebbüslerinde, kamu sektörümle, kamu sek
törünün hiç olmazsa bir bakanağında artık bu işi, 
toplu sözleşmeleri, ücret meselesini bir ilmî esasa. 
bir baza dayandırmak mecburiyetini kabul etmemiz 
gerekir. Bu ücret farklılığı gerçekten bir pesimist-
lik, bir isteksizlik doğurmakta, hasetlik, kıskançlık 
gibi her türlü huzursuzluğa sebep olmakta ve Dev
letin de, bu son güllerde gördüğümüz gibi, birtakım 
şımarık müesseseleri ortaya çıkartmaktadır. 

| Vaktinizi aldığım için özür diler, hepinize saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adalı. 
Sayın üyeler, 16 atlet üniversite ve Beden Ter-

j biyesi Genel Müdürlüğü bütçelerine ait açık oyla
ma işimi bitmiştir. 

Söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'dedir. 
Buyurunuz Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarımı; 
Sayın Erdoğan Adaiı'nm kalrhğı noktadan de

vam etmek istiyorum. 
Bu Tüik Hava Yollarının grevi meselesi, Türki

ye'nin her şeyin üzerinde çok müdekkik, çok dik
katli olan basınının gözünden kaçmaktadır. Bu me
sele, eğer bir mebus maaşı hikâyesi olsa, hepsi me
selenin üzerine bütün ağırlığı ile gider ve öyle gider 
ki; meselâ DM olarak ödenen Alman Parlamenter
lerinin ücretini TL. olarak ifade edecek kadar me
sele sulandırılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de mühim elan şudur: Türkiye'de 16 mil

yon insan işgücü Yardır. Bu 16 milyon işgücünün bu
gün görüleni 2 milyon işsiz, bunun yanında görülme
yen gizli işsizler var. İşsizi bu kadar çok olan mem
leketçe, bunu sadece iktidarlara, Parlamentoya yük
lemekle mesele geçiştiriîemez. Bu mesele, iktidarlar
la, Parlamentoyla, muhalefetle halledilmez. Mese
lenin üzerine topyekûn gidildiğinde bu olur. 

Bu kadar işsizi olan memlekette her gün hepimi
ze «îş;> diye gelen insanlar varken, Türkiye'nin ha
kikaten sadece sayın Adaiı'nm dediği gibi» Türk Ha
va Yollarında değil, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
hele şu çatının dahi altında, Parlamentonun içerisin
de memur olarak çalışan insanların, işçi olarak ça-
Fîşan insanların imkânlarının yanstyîe, üçte biriyle 
b«ı memlekette hayatını idame ettirmek mecburiye
tinde kalan, aynı seviyede, aynı mektep mezunu, 
aynı kabiliyette insanlar olduğunu unutmamak mec
buriyetindeyiz. 

i Şimdi, işçi meselesi, memur meselesi, şu kesimi, 
bu keseni.. Ben basından onu arzu ederim ki, ke
simin büyüklüğü, kesimin ağırlığı ve kesimin bas
kısının tesiriyle değil, gerçekleri dile getirmek sure
tiyle ortaya çıkmalıdır. Parlâmento üyelerinin maaş
larının azlığı veya çokluğu güzel bir sansasyonel 
mevzu olarak, vatandaş kafasında bir imaj yarat-

| mak için gayet güze!,, parlak bir mesele olarak or-
j taya atslır ve günlerce işlenir. Parlamento üyeîeri-
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ni en hakir görür şekilde karikatürlerle ve fıkra
larla ortaya dökerseniz; ama şu gün Türkiye'nin ha
kikaten şımarık evlâdı diyebileceğimiz Türk Hava
yollarının en üst maaş ve ücreti alan insanlarının 
greve niye gittiğini bir satırîa hiçbir gazete eline 
aîmaz, hiçbir basın e!'ne almaz, ondan sonra hal
ka dönük, halktan yana bilmem ne basın... Yok, ar
kadaşlar böyle şey. Meselelerin üzerine topyekûn 
beraber gidelim. Bunu böyle almak mecburiyetin
deyiz. Ben bunu söylerken, biraz meseleleri tetkik 
ederek üzerinde durulmasını istiyorum. 

«Bu fakir memlekette mebus maaşları falan 
oîursa, ne oîur bu memleketin haîi?..»| 

Bu fakir memlekette daha dün işe giren insan
ların 3 bin - 5 bin îira alması karşısında, «Ne olur » 
diye hiç yazanı gördünüz mü? 

Lütfediniz de, bu noktalar üzerinde duralım. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Şu çatının altına geldiğim günden beri söylerim; 

Türkiye'de personel meselesini, istihdam meselesi
ni haEedecek oîan; Başbakan, iktidar, kim olursa ol
sun, fotoğrafı Atatürk'ün yanma asılacaktır. Bu mem
leketin çıkmazdan kurtulmassniin başında gelen 
mesele, personel meselesidir, istihdam meselesidir. 

Maalesef bugün dev bir bakanak haline gelmiş 
o!an Uîaşhrma Bakanlığının 2/3'ünü kenara çekse
niz, bu Bakanlıkta, yani Bakanhğın kademelerinde 
ça.îşanîan kastediyorum, PTFsiyle, Deniz Yoîîa-
rry!e deniz nakîiyatıyîe, havayolîanyîe, yine bu iş yü
rütülebilir. 

Şimdi, bunu böyle söylerken, şu, bu iktidarı, şu, 
bu bakanı kınamak niyetinde değilim. Türkiye'de 
öze! teşebbüse dönük o!an, benim Adalet Partim da
hil, hepimiz Devlete yüklenmek suretiyle vatandaşa 
imkân sağüamayı düşünmekteyiz. Niye?.. Çünkü, 
memlekette özeî teşebbüse gerekli imkânı, ciddî im
kânı açamamaktan mütevellit işsizi ancak Devle
tin imkânları içerisinde «Aç kalmasın, aman açık kal
masın», diye koruma meselesi içerisine girmişiz. 

Bu birbirine bağlı oîan bir zincirin halkaları gi
bidir.. İstihdam politikası hakikaten hepimizin üze
rinde dikkatle durmamız lâzım gelen bir mesele
dir. Onun için sayın enerjik Bakanımdan isürham 
edeceğim; -bu Havayolları meselesini bütün açıklı
ğı i!e o gayet rahat ve cesur görüşü iîe basına ak
settirsin. 

Muhterem arkadaşlarım;, 
Ben bu Bakanlığın bütçesi üzerinde 3-5 dakikada 

konuşmanın çok güç olduğunu biliyorum. Ulaştırma 

Bakanlığının kendisine bağlı oîan umum müdürlük
lerinin hakikaten bir kısım amme hizmeti, bir kıs
mı, yine amme hizmetiyle beraber, memlekette ta
şımacılık gibi işleri yürüten umum müdürlüklerdir. 
Ben bir hususu dikkatle sizlere arz etmeye çalışa
cağım. 

Bade'nin meşhur bir raporu vardır, bundan yirmi 
sene önce verilmiş. Bade, Türkiye'ye gelir, çeşitli mese
leleri tetkik eder, bilhassa turizm mevzuu üzerinde 
çok durur ama; farzı muhal, «Karadeniz sahilindeki 
midyeleri işleiebilseniz, çalıştırabilseniz, onu konser
ve haline getirebilseniz, Türkiye'nin şu kadar döviz 
açığını kapatabilirsiniz» der. 

Üç kenarı, üç kıyısı denizle çevrili olan Türkiye' 
de hâlâ bir Denizcilik Bakanlığı düşünülmemesi ben
ce çok geri kaknmışhğm bir ifadesi olur. Şimdi diye
ceksiniz ki, efendim bir taraftan kırtasiyecilikten, me
mur, işçi çokluğundan, işte bakanlıkların büyümesin
den bahsediyorsunuz, bir bakanlık teklif ediyorsun... 
Şunun için teklif ediyorum arkadaşlarım, bugün ha
kikaten ben Denizcilik Bankasının ve D. B. Deniz 
Nakliyatın büyük atılımları içinde olduğunu müşa-
Iıade ediyorum. Aldığım rakamlara göre, (Eğer im
kânım olursa onları sizlere arz edeceğim) Hakikaten 
bu iki umum müdürlükte ciddî çalışmalar var; ama 
bunun yanında, «mesai» diye yanm saat çalışıp da, 
iki saat mesai tahakkuk ettirilen yönler var. Bun
lar, işin halledilmesi kolay oîan yönleri; ama Türkiye' 
nin üç tarafı denizle çevrili ve burnumuzun dibinde 
Yunanistan'ın ve İtalya'nın ba kadar ileri gittiği; 
hem insan taşımacılığı, hem yük taşımacılığında bu 
kadar ileri gittsğ;ni denizcilikte, aym bölgenin, aynı 
kuşağın içerisinde olan Türkiye'nin geri kalmasına 
insanın gönlü razı olmuyor. Aslında biz, denizci bir 
milletiz. Tarihimizden bahsederken. Barbaros'lardan, 
Oruç Reislerden tuttururuz ve hamasi destanlar söy
leriz; hamasi destan söylemekle iş bitmiyor, denizci
liğin gerektirdiği, çağın gerektirdiği imkânları tek
nolojik olarak, ilmî olarak almak ve bunları memle
ketimize getirip, monte etmek, memleketimizin gerçek
leriyle uyumlu bir hale sokmak durumundayız. De
nizcilik Bakanlığı kurulduğu takdirde; (Bugün aşağı 
yukarı taşımacılığımız çok şükür % 45'i bulmuş; yani 
daha hâlâ deniz taşımacılığının % 65'ini yabancı ban
dıralı gemiler yapıyor) bunu Dördüncü Planda % 50' 
ye çıkarma gibi bir gayret var; % 50'nin üstüne de 
çıkarmanın imkânlarına sahip olabiliriz. Bu denizcilik 
meselesine ayn, başlı başına bir bakanlık hâlinde esas
lı olarak eğildiğimiz takdirde büyük imkânlara kavu
şabilir. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi, bakınız bana ve
rilen rakamlara göre, Deniz Ticaret FIîomu~un; D. B. 
Deniz Nakliyat da dahil, bugünkü hali, meselâ 1973' 
te 3 milyon 8Ö2 bin tondan bugün 7 milyon.765 bin 
tona yükselecek kadar büyük bir gayret gösterilmiş. 
Bu nılktan; daha eğer rantabî bir çalışma ile haki
katen, işe insan, ise, mütehassıs, işe, bilen kişi getir
mek suretiyle yürütmeye kalkarsak, pekâlâ ba sahada 
daha büyük adımlar atmamamız için hiç bir sebep 
yoktur; atabiliriz. 

Şimdi, meselelere böyle daldan dala dokunmak 
mecburiyetindeyim. Bir noktayı samimiyetle ifade 
edeyim ki, Sayın Bakam harada ba hususta; bilmiyo
rum benim tebriklerim ne derece kıymettir, tebrik 
ederim. Bizim, bilhassa parti olarak üstünde çok has
sasiyetle durduğumuz köye hizmet, köye yönelik hiz
metlerde yol, m, elektrik hizmetlerine ş?mdi bir ele 
PTT hizmetleri eklenmiştir ve bu, köye telefon git
mesi, yol gitmesi, su gitmesi, elektrik gitmesi kadar 
mühimdir. Telefona kavuşan köylerin sevincine ben 
şahsen şahit oldum, gördüm. Hakikaten, yolu da olsa, 
elektriği de olsa, anında haberleşmenin en güzel vası
tası olan telefonun köye erişmiş olmasının büyük fay
dası olduğu izahtan varestedir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, vaktiniz dolmuştur, bağ
layınız efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Peki 
efendim. 

Şimdi, Sayın Başkan tabiî hakk; bilhassa öner
ge verenlerin başında imzası bulanan bir zaün za
man geçirmemesi gerekir. 

Ulaştırma Bakanlığının ve onun çok enerjik umum 
müdürlüklerinin faaliyetleri memleketimiz için çok 
önemlidir. Âdeta insanm kan damarları gibi, ulaş
tırma da ülkenin kan damarlarıdır. Bu damarların tı
kanmadan sıhhatle çalışmasını temin için genç Baka
nımdan ve değerli idarecilerimizden daha büyük hiz
metler bekler, bu Bütçenin, hem Bakanlığımıza, hem 
memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Ege. 
Söz sırası Erzurum Uyesl Sayın Hilmi Nalbanî-

oğlu'nda. 

Buyurun Sayın Naîbantoğlu, 
HİLMİ NAL3ANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygı ile selâmla-
nm. 

Ulaştırma Bakanlığımız, bir manada turizmin et
keni veya bir vitrin, memleket gerçeklerinin takdimi 

8 . 2 . 1977 O ; 2 

bakanlığıdır. Gerek turist, gerek yerli yurttaş her 
gün demiryolu, havayolu, denizyolu, mektup, telefon, 
telgraf ulaştırmasıyla karşı karşıyadır. Demiryolu ula
ştım demodedir, havayolu grev yüzünden çalışmaz, 
denizyolu, çok şükür bizde yok; yani Erzurum'u il
gilendirmiyor. Mektup üç ayda ulaşır, telefonlar yıl
dırım bile olsa, zaman aşımına uğrar. En emin sa
nılan telgraf bile, çok sayılı postane ve çok sayılı da-
ğ=î:cmiîza rağmen, evrak çantalarında bir •< iki gün 
istirahat eder. 

Gecrk bu Bakanlık, gerekse Bakanlığa bağlı ikti
sadi kamu kuruluşları her yönüyle reerganizasyona 
muhtaçtır Sayın Bakanım. Neden bu Bakanlığa bağlı 
iktisadî kanın kuruluşları finansman açığı vermek
tedir? Neden borçludurlar? Bu iktisadî kamu ku
ruluşlarının ellerindeki tesislere göz attığımızda, bun
ların hemen hepsi, çağın gereksinmelerinin gerisinde 
kalmaktadır; demiryollarında tesisler yetersizdir, ha-
vayollarmda yetersizdir, denizyo'armda, telefon da 
yetersizdir, biraz da ilkelliği vardır.' Maalesef, biz
de her ulaştırma sistemimiz- güvensizdir, ilkeldir ve 
rötarlıdır; sadece acele ulaştırmada rötarsızdır ve 
ha ita ona zamanından önce ulaştırır. Geçen yıîlarki 
büfelerde de konuştum, bir şiir okumuştum; «Kim 
admı kor ulaştırma?» diye sormuş ve şiirimin sonun
da; «Ulaştırır, ulaştırır, o dünyaya ulaştırır, bu dün
yayı bulaştırır» diye bağlamıştım; Allah bizleri sak
lasın. 

Bir başka konuya geçiyorum; bu da, ulaşım sis
temimizde hareket «oktasın? neden Ankara'dan mer-
keslkştirmedigimizdir. Denizyollarını bir tarafa ko
yarsak, öyle zannediyorum ki, «Her yol Roma'ya çı
kar sözüne benzetilerek, «Her yere Ankara'dan gi
dilir,» şeklinde bir ulaştırma hareket merkezine gidil
melidir; yani merkezin hareket noktasını Ankara'dan 
almalıdır. Tren ve uçak iîk kalkış istasyonları neden 
Ankara olmasın? Elekti ikli .tren, otoyol yapını baş
langıç noktalan da neden Ankara'dan dört tarafa 
başlatılmasın? Bu konu, tabiî Bayındırlık Bakanlığı
nın konusudur; fakat ilgili olduğu için ilâve ettim. 

Kalkış başlangıç noktalarının Başkente alınması, 
seyir işlemlerindeki laubalilikleri de bir ölçüde or
tadan kaldıracaktır. Bir de Bakanlığım yapısı nede
niyle, birkaç söz söyleyeceğim. 

Ulaştırmada karayolu, demiryolu, denizyolu, ha
vayolu öz unsurlar olduğuna göre, Bayındırlık Ba
kanlığına bağh Karayolları Genel Müdürlüğü ile de
miryolu, limanlar, ve hava meydanları inşaat genel 
müdürlüklerinin de ba Bakanlığa bağlanması gerek-
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lidir kanısındayım. Bu suretle ulaştırma işlerimizde 
kapasite koordinasyonu sağlanmış olur. Ayrıca, Ha-
vameydarcîarı Genel Müdürlüğü ile, Havayolları Ge
nel Müdürlüğü bir genel müdürlük halinde birleşti-
rilmelidir. 

Diğer önemli bir konu; Ulaştırma Bakanlığının 
realize etmekte olduğu yatırımlarda gecikmeler ne
deniyle hâsıl olan maliyet artışlarıdır. Bu nedenle her 
yılki yatırım gerçekleşme yüzdelerinin yüksek olması 
için gerekli önlemler ahnmalıdır. Zira, bir tesisi ya
parken onun zamanında bitirilmemesi hem istenilen 
yarara kavuşhırmanıaktadur, hem de yüzde yüz, ba
zen yüzde üçyüz maliyet artışı olması, verimliliği de 
düşürmektedir. 

Bir kere sormuştum, gene sormadan geçemeyece
ğim; Erzurum'u Ankara'ya 8 - 10 saat daha yaklaştı
racak olan Yerköy, Yozgat, Yıldızeli (3 - Y) demir
yolu inşaatına başlanması için Bayındırlık Bakanlığı 
ile bir diyalogunuz oldu mu? Bu Bakanlığı neden zor-
lamıyommuz?.. 

Başka bir soru; Sayın Bakan, Trafik Kanununa ve 
trafiği çözümlemek için Trafik Genel Müdürlüğünün 
kurulup, Bakanlığınıza bağlanması konusuna niçin sa
hip çıkmıyorsunuz?. 

Bu vesile ile sözlerimi bitirir, Bütçenin memleke
timize, Ulaştırma Bakanlığı personeline hayırlı ol
masını dilerim, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naibantoğiu. 
Saym üyeler, altıncı üye olarak Sayın İsmail İlhan 

üzerinde görüşecektir. Çaîsşma süremiz 19.00'da son 
bulacaktır. 19.00'a altı dakika var. Müsaade buyurur
sanız, 17 tane açık oylama işlemi ikmal edilmek üze
redir, aynı oturum içinde sonuçlanması gerekmektedir 
ve Sayın İsmail İlhan arkadaşımıza da konuşma im
kânı vermek ve yeterlik önergesini de işleme almak 
için bu ifade ettiğim hususlar bitinceye kadar çalış
malarımızın devamı hususunu yüksek tasvibinize arz 
ediyorum. Kabul edenler»,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Saym İsmail İlhan, buyurun efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, sayın 

senatörler, Ulaştırma Bakanlığının değerli mensupları, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Siyasî grup temsilcileri gruplarının görüşlerini dile 
getirdiler, ben de bağımsız bir senatör olarak sözü 
edilen Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi, düşüncelerimi belirteceğim. 

Bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmesinde, endsütrileşmenin ve tarımın 
modernleşmesinde, üretim potansiyelinin değerlendiril-
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i meşinde en önemli altyapı tesisleri ulaşım ve muha-
I bere tesisleridir. Ulaşım ve muhabere tesisleri ye

terli düzeye getirilmedikçe, diğer bütün şartlar hazır-
I lanmış dahi olsa, herhangi bir bölgenin kalkındırıl-
I ması mümkün olamaz. Türkiye, geniş bir ülkedir. 
I Nüfus çoğunluğu nispeten azdır. Coğrafi ve topoğra-
I fik şartlar, ulaşun ve muhabere tesisleri yönünden 
I büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu zorluklar, batıdan 
I doğuya gidildikçe daha da fazlalaşmaktadır. Ulaşım 
I ve muhabere sorunları, uzun süreli ihmallere uğramış-
I tır. Bu çerçeve içinde halen Türkiye'de ulaşım ve mu-
I habere tesisleri çok yetersizdir. Bu yetersizlik her ko-
I nuda olduğu gibi, batıdan doğuya gidildikçe artmak-
I tadır. Doğu Anadolu, ulaşım ve muhabere imkânları 
I bakımından çok geri bir düzeydedir. Halen kullan-
I makta olduğumuz kara ve demiryolları bugünkü mo-
I dern standartların çok gerisindedir. Havayolu ulaşı-
I mı, bir kaç merkez dışında, yok denilebilecek düzey-
I dedir. 

I Seçim bölgem olan Muş Ui ulaşım ve muhabere 
I tesisleri bakımından çok geri düzeyde bulunmakta

dır. 
I Sayın Başkan, değerli senatörler; 
I Biraz önce Türkiye'nin geniş bir ülke olduğunu 
I ifade ettim. Bir ülkenin hudutları ne kadar genişse, o 
I ülkede havayollarının ve hava ulaşımının önemi o ka-
I dar arîar. Bu sebeple Türkiye, havayolu ulaşımının 
I büyük bir önem kazandığı bir memlekettir. Havayolu 
I ulaşımı, özellikle Doğu Anadolu bölgesi için daha bü-
I yük önem taşımaktadır. Zira, Doğu Anadolu, Tür-
I klye'nin endüstri ve ticaret bölgelerine daha uzaktır; 
I kara ve demiryolu yönünden de yetersizdir. 

I Saym Başkan değerli senatörler; 
I Demiryollaıı bütün dünyada yeniden önemini ar-
I tu-maya başlamıştır. Trenlerdeki gelişmeler, demir-
I yollarındaki ortalama sürati 100 kilometrenin üze-
I rine çıkarmıştır. Hatta bazı yeni tecrübelerde bu sü-
I rat 200, - 25ö> kilometreye yaklaşmaktadır. Türki-
I ye'de ise ortalama tren sürati saatte 30 küomerreyi 
I aşmamaktadır. 
I Hareket, dispaç ayarlaması son derece bozuktur. 
I Organizasyon kötüdür. 

I Demiryollarında hizmet, bakım ve güvenlik yok-
I tur. Doğu Anadolu bölgesinde trenlerin sürati ve iş-
I letmecüik.organizasyonu daha da bozuktur. 

I Osmanlı Devletinin son döneminde ve Cumhuriye-
I tin ilk 15 yılı boyunca bir ölçüde geliştirilmiş bulu-
I nan demiryolu ulaştırmacılığı ve inşaatı son 30 yıl 
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boyunca karayollarının yanında ikinci plana itilmiştir. 
Bugün demiryolu politikasının yeni baştan ele alın
ması anagüzergâhlann en kısa zamanda çift hatlı ve 
elektrikle işler duruma getirilmesi zorunludur. 

Avrupa ve Türkiye'yi İran'a, Güney Asya kıtasına 
bağlayan ve Muş'tan geçen demiryolu hattı, en önce 
eîe alınması gereken anahatiardandır. 

Trenlerin süratlendirilmesi ve kalkış - varış saat
lerine dikkat edilmesi, demiryolarma alâkayı artıra
cak ve zararlarını azaltacaktır. 

Demiryolu ulaştırmacılığı halen Almanya, Fransa 
gibi bazı ülkelerde de zarar etmektedir. Ancak, Tür
kiye'deki zarar oranı makul karşılanabilecek ölçünün 
çok üstündedir. Bu itibarla, Devlet Demiryollarının 
bürokratik israfları önleyici, modern işletmecilik esas
larına daha uygun tedbirlerin en kısa zamanda alın
ması gerekir. 

Ulaştırma Bakanlığının son aylarda bu çalışma 
içinde olduğunu biliyorum. Çünkü; Avrupa Konseyi 
toplantısından dönerken, uçakta bu konuda Ulaştırma 
Bakanlığı ile temas etmek için gelen grupla tanıştık, 
görüştük; kendilerinden geniş bilgi aîdım. 

Sayın Başkan değerli senatörler; 

Türkiye'de telefon, telgraf, teleks muhabere sevi- * 
yesi çok geridir. Büyük şehirlerde, şehiriçi konuş
ma imkânîan ortadan kalkmak üzeredir. Dış dünya ile 
telefon görüşmesi zor yapılmaktadır. Bu imkân da 
ancak büyük şehirler için vardır. Muhabere sisetminin 
bu seviyede olduğu bir memlekette, ticaretin, pazar
lama işlerini, endüstrinin, turizmin gelişmesi beklene
mez. Bugün dünyada iş, ticaret ve endüstri hayatı ta
mamen muhabere sistemine özellikle telefon muha
beresine bağlıdır. Telefon muhaberesi imkânı olma
yan ve Türkiye'de olduğu gibi, çok geri düzeyde bu
lunan ülkelerin dünyaya intibak etmesi mümkün de
ğildir. 

Türkiye'de en geri kalmış yörelerden biri olan 
seçim bölgem Muş'un ilerlemesi de, önce Türkiye' 
nin her tarafı üe bunun yanında ülke dışı ile kolay, 
emniyetli ve çabuk telefon muhaberesi yapabilmek 
imkânına kavuşturulmasına bağlıdır. Halen Muş ile 
diğer iller arasındaki telefon muhaberesi büyük zor
luklada yapılabilmektedir. Muş'un ilçeleriyle tele
fon muhabere imkânları yetersizdir; köylerde telefon 
yoktur. Muş köylerine PTT bürolarının kurulması 
ve köylerle telefon irtibatı sağlanmasında zaruret var
dır, 

I Gene aynı şekilde belirtmek istiyorum; Sayın Ba
kanla ve Bakanlık mensupları ile yapmış olduğum te
maslarda bu hususta çalışmalar mevcut olduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şimdi müsaadenizle, bilhassa Türk Hava Yollany-
îe ilgili bir iki noktaya değindikten sonra konuşmama 
son vereceğim. 

Avrupa Konseyi Üyesi olarak Avrupa'ya gider
ken ilk önce Türk Hava Yolları biletini almak su
retiyle işe başladım. Şimdi bu hususla ilgili bîr olayı 
anlatmak istiyorum. Münih'te uçağa binmek üzere 
gittik, bekledik; bagajlarımızı aldılar ve iki saat 
bekledik orada. Gayet normal; fakat ondan sonra, içe
riye girdiğimiz zaman merdivenlerde, diğer Air Fran-
ce, Lufthansa'da, diğer uçaklarda görülmeyen bir şey
le karşı karşıya kaldık. İlgili memur yok ortada, işçi, 
diplomat; hepsi merdivanlerde bekliyor,. İşçilerin ço
cukları ağlaşıyor, memur ortada yok. Aradan bir sü
re sonra, birisi geldi, orada işçilerle, daha doğrusu 
yolcularla uğraşmak için bekledi. Fakat işler gayet 
yavaş yürümekte, işçilerin şikâyetlerim dinliyoruz; 
«Bir daha gelmeyeceğiz Türk Hava Yollanyle, Luft
hansa bizimle temas ediyor ve bizi devamlı olarak 
çekmek istiyor. Biz burada merdivenlerde niçin ço
cuklarımızla beraber bekleyelim?» diye bir sürü şikâ
yetler... Sonra, sıra bana geldiği zaman yaklaştım, 
«Beyefendi, siz niçin yarım saat geç geldiniz?» de
dim. «Sizi ilgilendirmez» dedi. Ben de, «Beni ilgi
lendirir, şu bakımdan; çünkü, siz burada Türkiye'yi 
temsilen bulunuyorsunuz. Eğer şahsınız adına burada 
olmuş olsaydınız, kati surette beni ilgilendirmezdi. 
Burada allığınız her adım Türkiye namınadır. Siz bu
rada vatandaşı memnun etmezseniz, vatandaş da size 
haliyle gelmez.» dedim. 

Dahası var; uçağa bindik, «Efendim, biletleri sa-
yacağız» dediler. 

Sayın Bakan, Sayın Müsteşar beyefendi ve Sa
yın Genel Müdür bey, mübalağa etmiyorum, «Bilet-

[ terinizi sayacağız» dediler. Yanımızda tabiî Alman-
I 1ar var, Fransızlar var, «Peki» dediler; saydılar. Bir 

haber geldi ki, «Sayım yarıda kalsın tamam, biz bir 
tane bir yerde fazla bilet bulduk.» dediler. Eksik 
bilet alınmış.. «Peki» dedik. Yine mübalağa etmiyo
rum; bir süre sonra, «Efendim kusura bakmayın tek
rar sayacağız.» dediler. Bu sefer konu oldu; acaba 
nereye kadar saymıştık, nereden başlamamız lâzım. 

Başımdan geçen bir konudur bu, belirtmek istiyo
rum, kusura bakmayın. Bir yolculukta, bir seferde 
bu kadar hâdise insanın başından geçerse, haliyle biz 
burada zarar edeceğiz. 
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Sayın Bakan, sizden istirham ediyorum; geçen se
neden beri Doğu Anadolunun küçük illerine uçak se
ferlerinin temini hususunda çalışmalarınızı biliyorum; 
Muş Şeker Fabrikasının temelinin atılşmda Sayın 
Devlet Bakanı Gıyasetün Karaca da orada bir ko
nuşma yapmak suretiyle, Doğu Anadoluya seferlerin 
en yakın zamanda başlayacağını söylediler, bu hu
susa eğilmiş olduğunuzu biliyorum, yardımlarınızı bek
ler, Bütçenin Türk Milletine, Ulaştırma Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, açık oylama sonuçlarını arz ediyo

rum: 

628 sıra sayılı İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe Kanun tasarısı, 3 ret oyuna karşı 119 oyla kabul 
edilmiştir. 

629 sıra sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 
yılı Bütçe kanun tasarısı, 3 ret oyuna karşı 145 oyla 
kabul edilmişür. 

624 sıra saydı Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanun tasarısı, 3 ret oyuna karşı 136 oyla kabul edil
miştir. 

618 sıra sayılı Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanun tasarısı, 4 ret oyuna karşı 132 oyla kabul edil
miştir. 

626 sıra sayılı Hacettepe Üniversitesi ,1977 yılı 
Bütçe kanun tasarısı, 3 ret oyuna karşı 139 oyla kabul 
edilmiştir. 

631 sıra sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı, 3 re! oyuna karşı 
138 oyîa kabul edilmiştir. 

622 sıra sayılı Çukurova Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçe kanun tasarısı, 4 ret oyuna karşı 128 oyîa ka
bul edilmiştir. 

623 sıra sayılı Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı, 3 ret oyuna karşı 136 oyla ka
bul edilmiştir. 

621 sıra sayılı Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasansı, 3 ret oyuna karşı 136 oyla ka
bul edilmiştir. 

630 sıra sayılı 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı, 3 ret, 1 çekinser oyuna karşı 
146 oyîa kabul edilmiştir. 
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620 sıra sayılı Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı, 3 ret oyuna karşı 95 oyla kabul edil
miştir. 

625 sıra sayılı Fırat Üniversitesi 1977 yıîı Bütçe 
kanunu taasnsı, 3 ret oyuna karşı 137 oyîa kabul edil
miştir. 

617 sıra sayılı Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı, 2 ret oyuna karşı 132 oyla kabul 
edilmiştir. 

619 sıra sayılı Atatürk Üniversitesi 1977 yılı 
Bütçe kanun tasarısı, 3 ret oyana karşı 95 oyla ka
bul edilmiştir. 

627 sıra sayılı İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı, 3 ret oyuna karşı 118 oyla kabul 
edilmiştir. 

632 sıra sayılı Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı, 3 ret, 1 çekinser oyuna karşı, 141 
oyla kabul edilmiştir. 

Bu bütçelerin ulusumuza hayırlı, başardı hizmetler 
getirmesini dilerim. 

Sayın üyeler, 6 sayın üye konuştu, bir yeterlik 
önergesi var, onu bilgilerinize arz ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme

lerin kifayetini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Raif Eriş 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde konuş
mak isteyen üye var mı?. Yok. 

Kifayet önergesini yüksek tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sualler var, de
ğil mî efendim? 

BAŞKAN — Efendim, sualler var. 
ERDOĞAN ABALI (İstanbul) — Sual sorma 

hakkımız mahfuzdur değii mi efendim? 
BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, Sayın Bakan 

yapılan konuşmalara cevap verecekler ve o arada 
sualleri de cevaplayacaklardır. Yalnız, Sayın Ba
kandan sonra bir sayın üye (Sayın Fethi Çelikbaş'tadır 
sıra) görüşeceklerdir. Ondan sonra kabul buyurursa
nız bölümlere geçip oylamasını yapacağım. 

Şimdi, 33 ncü Birleşimin 2 nci Oturumunu saat 
20.10Bda toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19.07) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiÜ Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Abdülgani Demirkol (Urfa), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayıa üyeler; 
33 ncü Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 
Yapılan tenkit ve temennilere ve sorulan sorula

ra bir saat içerisinde cevap vermek üzere, söz sırası 
Sayın Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'dedir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; 

Bakanlığım ve ulaştırma ve haberleşme hizmetleri 
üreten Bakanlığıma bağlı kuruluşların mensupları adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri vatandaşın 
günlük yaşantısını tesiri altına alan hizmetler gru-
punu teşkil ettiğinden, aksayan her noktada şikâyet 
ve tenkitlere maruz kalması tabiîdir. Aslında, hiz
metlerin bünyesinde mevcut özellikler dolayısıyle, her 
vatandaşın görüş ve temennilerinin bize aksetmesin
de süratle tedbir alınması bakımından yarar vardır. 
Değerli arkadaşlarımın gerek Bütçe vesilesiyle, gerek 
başka vesilelerle bize akseden tenkit, görüş ve temen
nileri anafaaliyetlerimizde rehber olmakta, zaman za
man imkânlar zorlanarak yeni düzenlemelere gidil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme hizmet

leri, ekonomik, sosjal ve kültürel gelişmenin sürat
lenmesinde önde gelen faktörlerden birisidir. Ne var 
ki, maliyetleri çok yüksek olan ulaştırma ve haber
leşme altyapısı, maalesef kalkınma hızını kamçılaya
cak bir seviyeye henüz erişmemiştir. Bu sebeple, hiz
metlerin yürütülmesinde zaman zaman darboğazlar 
teşekkül etmektedir; bu darboğazlarla mücadele et
mek ve sonuç almak bizim için oldukça zor olmak
tadır. 

Gayemiz ve gayretlerimiz, ulaştırma ve haberleş
me hizmetlerinde yurt çapındaki gelişmeleri de göz-
önünde bulundurarak, uzun vadeli hedefleri yeniden 
tespit edip, uygulanabilir planlarla meseleye çözüm 
getirmektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada, Bayındırlık Bakanlığının da bazı hizmet 

koordinasyonu yönünden aksaklıklar yarattığım ifa
de ettiler. Ben, öteden beri hep buna katılırım ve hep 
ifade etmişimdir; Devlet liman ve meydanları yapım 
işleri, bilindiği gibi, Bayındırlık Bakanlığına bağlıdır, 
bu bakımdan koordinasyon güçlükleri vardır. Esasen, 
Batı memleketlerinde olduğu gibi, bu hizmetlerin bir 
elde ulaştırmada birleşmesi zarureti vardır. 

Yine Sayın İskender Cenap Ege'nin de bir Deniz 
Ulaştırma Bakanlığı kurulması fikrîne şahsen katili
nin. Bir Hükümet politikasıdır; ayrı bir bakanlık ha
linde bunun mütalaası da düşünülebilir. 

Bakanlığın bünyesinde kurulmuş bulunan Ulaştır
ma Koordinasyon İdaresi tarafından bu konularda 
gerekli araştırmalar yapılmaktadır, bu araştırmalar 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken, 
hedeflerin memleket gerçeklerine daha uygun bir ulaş
tırma sistemi manzumesinde tespitine imkân vermiş 
bulunmaktadır. 

Bu meyanda, Trabzon Senatörü Sayın Hasan Gü
ven arkadaşımız ve diğer bazı arkadaşlarımız da, 
mevzuat yönünde çalışmalar yapılmasını önerdiler. 
Karayolu Taşıma Kanun tasansı, Karayolu Trafik 
Kanun tasarısı, Kara Ulaştırması ve Trafik Genel 
Müdürlüğü Kanun tasansı Bakanlığımızca hazırlan
mıştır. Yine, deniz ticareti yetki kanun tasansı da 
Bakanlığımız tarafından Başbakanlığa sevk edilmiş 
bulunmaktadır ve deniz ticaret filosunu geliştirmek, 
gemi inşa sanayiimizi geliştirmek amacını kapsamak
tadır. 

Boğazlar trafiğinin düzenlenmesi, bazı önemli li
manlarımızın kontrol hizmetlerini daha iyi gelişmesi 
için yeni liman tüzükleri hazırlanmıştır. Bu konu, 
oldukça önem arz etmektedir. Zaman zaman boğazda 
meydana gelen çarpışmalar, hakikaten İstanbul'u teh
dit etmektedir. O bakımdan, buna büyük önem ver
mekteyiz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de müş
terek bir çalışma düzenlemiş bulunmaktayız. Bu ça
lışmalar neticesinde, Montrö Anlaşmasının dışında; 
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(Çünkü Montrö'ye göre, biliyorsunuz klavuz almak 
mecburiyeti yok. Bu sebepten meydana geldiği ifade 
edilmektedir) Montrö Anlaşmasına rağmen biz şah
sen bir trafik düzenlemesinin yapılabileceği kanaatini 
taşımaktayız. 

Boğazlarımız yangın tehlikesine maruz kaldığı tak
dirde, söndürme faaliyetinde bulunmak üzere 11 tane 
yangın söndürme motoru halen inşa halinde bulun
maktadır. Ayrıca, limanları kontrol için de, yine Ba
kanlığımız tarafından sipariş verilmiş 11 motor inşa 
halinde bulunmaktadır. 

Sivil havacılık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi 
için paket halinde iki kanun tasansı hazırlanmış bu
lunmaktadır. 3222 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik 
yapmak üzere, yine bir kanun tasarısı hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
En aktüel konu olarak zannediyorum ki; arka

daşlarımız çok üzerinde durdular, Hava Yollarından 
başlamak istiyorum. Hava Yollarında halen grev sür
dürülmekte olduğu için, ulaştırma hizmetleri hep alâ
kayı çeken hizmetlerdir; ama bugün halen uçak ile 
iç hatlarda bilhassa sefer yapılamamaktadır. Dış hat
larda zaman zaman sefer yapmaktayız, onun için bü
tün üyelerce ve kamuoyunca alâka, Türk Hava Yol
larına çekildiği için, kısaca bu konuda bilgi arz et
mek ve arkadaşlarımızın sorularına cevap vermek is
tiyorum. 

Türk Hava Yollarında yapılan grev, daha evvel de 
arz ettiğim gibi, toplusözleşmeden doğan bir grev de
ğildir. Toplusözleşme, 11 . 3 . 1976 tarihinde ya
pılmıştır. Yürürlükte bulunan bu toplusözleşmenin 
bazı maddelerinin ihlâl edildiği, sendika tarafından 
ileri sürülmüş, yapılan müzakerelerde bir sonuca va
rılmamıştır. Sendika; meselâ, «kreş binası yapılmadı, 
şu sosyal tesis yapılmadı, öyle ise ayda 500'er lira 
nakdî ceza vereceksiniz» diye, böyle bir eyleme giriş
miş bulunmaktadır. 

Onun için, basma da, TRT'ye de konuştuğum 
gibi, bu grevin gerçek sebebini anlamak bizim için 
mümkün olamamışktır. Kanaatimizce grev haksız
dır. Bakan olarak, işçinin, kuruluşun ne kadar Ba
kanı isek, kuruluşu yaşatmak görevimiz ise, elbette 
işçilerimizi de düşünmek bizim için görevdir; ama 
beyan ettiğim üzere, sendika rekabeti, seçim rekabe
ti yüzünden bu grevin olduğu kanaatindeyiz. 

Türk Hava Yollarındaki ücretler oldukça tatmin 
edicidir. Esasen, Sayın Adalı arkadaşımızın çok 
haklı olarak belirttiği gibi, her gün kapılarımız 

Türk Hava Yollarına girmek isteyenlerle doludur; 
diğer kuruluşlardan Türk Hava Yollarına girmek is
teyen kişilerle doludur kapılarımız. Değerli senatör
lerimize de zaman zaman bu müracaatlar yapılmak
tadır. 

Demek ki, ücret oldukça iyidir, sosyal haklar ol
dukça iyidir. Bazı rakamlar vermek suretiyle bunu 
belgelemek istiyorum: 

Vasıfsız bir işçinin aldığı giyinik ücret enaz 4 300 
liradır; ortalama 11 300 liradır işçilerde. Kaptan pi
lotun aldığı 37 676 liradır (ki, bunun 40 000'e vardığı 
da arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiş bulun
maktadır) 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Net 
mi brüt mü?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Brüt. 

Hostesler için de, yine ifade ettiğim gibi, 10 bin 
liraya kadar giyinik brüt, 18 548 lira da teknisyen
lerin azamî aldığı para vardır. 

Bir aşçının eline ortalama olarak 9 bin lira geç
mektedir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Yiyim, giyim, kuşam dahil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Onlar dahil burda. Bana verilen bilgi 
bu. O bakımdan, biz grevi haksız olarak vasıflan
dırdık ve bunda da haklı olduğumuz kanaatindeyiz. 

«Bu grev olduğu zaman ne yaptınız?» diye so
racaksınız; Sayın Tunçkanat arkadaşımız da sordu
lar. Grev kararı alınır almmaz Bakanlar Kurulu ile 
grevi erteledik. Sendika, Danıştaya müracaat etti, 
Danıştay erteleme kararımızı kaldırdı. Danıştayın 
bu kararını da anlamak mümkün değildir. Çünkü; 
kaybedilecek, telâfisi gayri mümkün bir hak yoktur or
tada. Nihayet, grev kararını erteliyor Bakanlar Kuru
lu; başka hakkı yok. Erteledikten sonra, ertelemenin 
sonunda aynı istekler avdet ediyor. Hak kaybolmuş-
sa, o takdirde tarihi de geriden itibaren yürüyor. 
Şu hale göre, Danıştayın kararını şiddetle kınadığı
mı ifade etmek isterim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Danıştayın kararı 

kınanmaz. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Danış

tayın kararını nasıl kınayabilirsiniz?. Saygılı olmanız 
gerekir. (A. P. sıralarından gürültüler) 
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AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — 
Yüksek mahkemenin karan burada münakaşa ko
nusu olursa, ayıptır, yazıktır. 

HAYRI ÖNER (Adana) — Danıştayın kararı 
kınanmaz. Ne söylüyorsunuz siz; farkında mısınız?. 
Danıştayın kararlarına saygı duyulur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen efendim, Sayın 
Bakan devam buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Çünkü, diğer tarafa tebliğ edilmiş olsa 
idi, her halde bir savunma hakkı tanınacaktı, Bugün 
taraflar değil; Türk Hava Yolları da bir kamu mü
essesesidir, sendika değildir zarara uğrayan, bir ka
mu kuruluşudur zarara uğrayan. Ondan sonra bütün 
vatandaşlarımız mutazarrır olmaktadırlar ve işçileri
miz de perişan olmaktadırlar. Bunda sağlık nedeni 
var, millî güvenlik nedeni var. Onun için değerli ar
kadaşlarım, saygı duymakla beraber, bu heyecanı
mı bağışlamanızı rica edeceğim; çünkü telâfisi gayri 
mümkün bir hak yok. Nihayet 10 gün sonra; 8'inde, 
9'unda bitecekti, yeniden grev hakkı doğacaktı. 
Onun için bu heyecanımızı değerli arkadaşlarımızın 
bağışlamasını rica edeceğim. Hepimiz bu vatanın ev
lâdıyız, hepimiz bu vatanı seviyoruz. Müessese bir 
kamu müessesesidir. Kamu müessesesi ve Bakanlık 
İşçisini düşünmüş, hostesini düşünmüş, pilotunu dü
şünmüş, her türlü fedekârhğı yapmış. Nasıl?. Ha
zineden sübvansiyon etmek suretiyle. 

Değerli arkadaşım Tunçkanat sordular, dediler 
ki, «Acaba mahkemeye gidilmedi mi?.» Mahkeme
ye de gittim. Beyan etmememin sebibi; mahkemenin 
tesir altında bırakılmanıasıdır. Bugün, biraz evvel 
saat 15.00'te Bakırköy Mahkemesi tebliğ etti; grevi 
durdurdu. Ama iki saaî sonra sendika müracaat et
ti, bu defa da kararından rüca etti, Cuma gününe 
erteledi. Ben bu hususu arkadaşımız sorduğu için 
ifade etmeyi bir görev telâkki ediyorum. Bunda da 
herhangi bir mütalâa beyan etmiyorum; hâlen der
desti rüyettir çünkü. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Bakan, bir üst mahkeme mi almış bu kararı?. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Aynı mahkemeye itiraz etmiş; aynı 
mahkeme daha evvel kararını tebliğ ettiği halde, iki 
saat sonra ayrı bir karar tebliğ etmiştir. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Olabi
lir. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Değerli arkadaşını, «Olabilir» dedi
niz; değerli arkadaşım sordular, ben de cevap veri
yorum, hadiseyi aynen anlatıyorum. «Mahkemeye 
niçin müracaat etmediniz, mahkeme yollarını niçin 
kullanmadınız,?» diye Sayın Tunçkanat arkadaşım 
sordular, ben de beyan ediyorum, bir vakıayı tespit 
ediyorum. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Olabi
lir tabiî, 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Anladık ca
nım... 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Olabi
lir. Niye elmasın?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bakanın ifa
deleri üzerine karşılıklı gruplar halinde fikir teatisin
de bulunmayın. Lütfen efendim. 

Sayın Bakanım, devam buyuran efendim. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

Bakan bir mütalaa beyan etmiyor, soruyorsunuz, 
cevap veriyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Mustafa Çelik arkadaşımız, ve diğer arka
daşlarımız ve Sayın Tunçkanat arkadaşımız da, si
vil havacılığın yerden idare edilmesi gerektiğini ve 
meydanlarımızın da teknik cihazlarla teçhiz edilme
sini beyan ettiler. Bu fikre aynen katılıyoruz. Bu se
ne 185 milyon TL. Devüet Hava Meydanları işletme
leri için bütçeye ödenek konmuştur. Bayındırlık büt
çesine de 709 milyon lira ödenek teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

İnşaatı tamamlanan Gaziantep Hava Meydanı 
Eylül 1976 yılında işletmeye açılmıştır. 

Elâzığ Hava Meydanında da büyük tamirat ya
pılmak suretiyle uçak seferlerine açılmıştır. 

Esenboğa Hava Limanı pisti hakikaten kusurlu 
idi. Bu pist bu sene yaz mevsiminde tamire, bakıma 
alınmış ve düzeltilmiştir. Yine, hazırlanan master 
planına göre tevsi projesi devam etmektedir. Bu ara
da bir havaalanı alternatifi de aranmaktadır. Çün
kü, giden yolun ıslâhı oldukça zordur; yani hava 
meydanına gidip gelen yolun ıslâhı ve aynı zaman
da senenin 24-25 günü de Esenboğa'nm pisti sisli 
olarak kalmaktadır. O bakımdan, bir yeni meydan 
zarureti de alternatif olarak doğmaktadır. Bunun 
Gölbaşı yöresinde olacağı mütalaası vardır; ama 
çalışmalar devam etmektedir. 
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Trabzon ve Erzincan'da yeni pist yapımma; An
talya ve Çiğli'de, sivil maksatlarla kullanılmak üze
re, yeni pist, terminal binası, kule, teknik blok ve 
diğer tesisler yapımına devam edilmektedir. 

İnşaatı devam etmekte olan Diyarbakır ve Ada
na Havaalanları yolcu terminal binaları 1977 yılın
da tamamlanarak hizmete girecektir. Yeşilköy Hava 
Limanı pistinin ışıklandırma ve aydınlatma sistem
lerinin montajı yapılarak hizmete verilmiştir. Ter
minal binası sistem ve tesisleri ise 1978 yılı sonunda 
tamamlanarak hizmete verilecektir. 

Radarın çalışıp, çalışmadığı soruldu. Radar, Ye
şilköy'de çalışmaktadır. Diğer hava meydanlarına 
da daha güvenli bir iniş kalkış yapabilmek için, ra
dar aletlerini teşmil etmek gayretindeyiz. 

Arkadaşlarımızın bir kısmının beyanı, Feeder -
Line projesinde benimsendi. Bir arkadaşımız da ih
tiyatlı olunmasını beyan ettiler. Hakikaten büyük 
potansiyel var. Bunu karşılamak, bugün için müm
kün olamamaktadır. Onun için bazı tespit ettiğimiz 
illere toplayıcı sistem dahilinde pervaneli uçaklarla, 
daha stol tipi uçaklarla sefer yapmayı planlamış bu
lunmaktayız. 

Havaalanlarını, Türkiye hava sahasını elektronik 
emniyet sistemleriyle kaplamak amacındayız. Bu 
meyanda, Batı Anadolu hava sahasının radar kapla
ması teçhizi planlanmıştır. Arz ettiğim gibi, bunu 
bütün hava meydanlarına teşmil etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım burada, Hava Meydanla-
riyle Türk Hava Yolları arasındaki ücret farkını hak
lı olarak ifade ettiler. Ücret farkını, çok çalışmamı
za rağmen, telâfi edemedik. Çünkü; birisi şirkettir, 
birisi de Bakanlığımıza bağlı katma bütçeli bir ku
ruluştur. Onun için orada toplu sözleşme mevzu ba
his değildir; bu bakımdan toplu sözleşme yapama
dık, nihayet yan ödemelerle takviye etmeye gayret 
ettik. Diğer yandan, lojman vermek suretiyle bu hiz
metleri daha cazip hale getirmeyi düşündük. Yeşil
köy'de 96, Esenboğa'da 60 dairelik lojmanlar yakın
da hizmete girecektir. Bu suretle, hiç olmazsa mes
ken vermek suretiyle daha cazip hale getirmeyi dü
şünüyoruz. 

Sivil havacılık sektörünün eğitilmesi konusu, ar
kadaşlarımız tarafından önerildi. Bir sivil havacılık 
enstitüsünün kurulması hususunda etüt ve planlama 
çalışmalarımız yapılmaktadır. Gerek kendi imkân
larımızla ve gerekse Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı teknik yardımı çerçevesinde sağlanan mo
dern simülatör ve eğitim araçlarıyle donatılan Dev

let Hava Meydanları İdaresi Eğitim Merkezi, Ekim 
1976'da tarafımızdan hizmete sokulmuştur. 

Türk Hava Yollarının uçaklarının kendi malı 
olmasını Sayın Karayiğit arkadaşımız ifade ettiler. 
Esasen maksadımız da budur. Elimizde halen 9 adet 
DC - 9, 4 adet Boeing 727, 2 adet DC - 10, 3 adet 
de F - 28 uçağı vardır. Bunlar, Türk Hava Yolları
nın kendi malıdır. 5 tanede Boeing 707, kiralık ola
rak Türk Hava Yollarının elinde bulunmaktadır. Bu 
sene, bir düşen uçağın yerine, Antalya'da müessif 
kaza neticesinde düşen uçağın yerine sigorta parasıy-
!e yeni bir uçak almak düşünülmüştür. Ayrıca, uzun 
vadeli olarak da 16 uçağın alınması, Devlet Hava 
Meydanları tarafından Bakanlığımıza ve Planlamaya 
teklif edilmiş bulunmaktadır. Halen bu uzun vadeli 
plan üzerinde gerekli inceleme yapılmaktadır. 

Rezervasyon konusu, en büyük şikâyetlerdendir. 
Bugün bu sorun, halen halledilmiş değildir; zaman 
zaman değerli senatör ve milletvekilleri bu hususu 
bize aksettirirler, zaman zaman vatandaşlarımızdan 
da mektup ve telefon alırız. Bu rezervasyonun bil
gisayarlarla yürütülmesi için çalışmalarımız vardır, 
bu çalışmaların yakında nihayetleneceğini zannedi
yorum. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımız; havacı olmasına 
rağmen, bir sivil havacılık eğitim projesinin ele alın
masını önerdiler. Hâlen, bildiğiniz gibi, Türk Hava 
Yolları, pilotlarını ve diğer personelini Hava Kuvvet
lerimizden almaktadır. Hava Kuvvetlerimizle ara
mızda bir protokol vardır. Bu protokola göre, Ha
va Kuvvetlerinin verdiği elemanlar Hava Yollarına 
intikal ettirilmektedir. Bir uzun vadeli proje üzerin
de de sivil havacılık yönünden eğitim projesi için ça
lışılmaktadır. Buna ihtiyaç olduğuna biz de katıl
maktayız. 

Ücret adaletsizliğini Sayın Adalı arkadaşımız 
haklı olarak ifade buyurdular. Bu arada Sayın Tunç
kanat arkadaşımız da, siyasilerin bunu teşvik ettiğini 
ifade ettiler. Burada değerli Genel Müdür arkadaşla
rım da var; hiç bir surette bir siyasî kişi olarak, top
lu sözleşmelerde itici olmadım, hep Müesseseyi düşü
nür oldum, ücret dengesini düşünür oldum; ama ge
ne de ücret yükselmelerine mani olmak mümkün ola
madı. Hiç bir zaman teşvik edici olmadım; polemik 
yapmak istemiyorum, 1973 - 1974 yıllarından bah
setmek istemiyorum. Bazı sözler söylendi, burada ar
kadaşlarımızın reaksiyonlarına muhatap olmamak için, 
bunu sadece hatırlatmakla geçiyorum. 
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Fiyatların halen içhatlarda ucuz olduğu ifade edil
mektedir. Dünkü, ya da evvelki gün çıkan Milliyet 
Gazetesinde bir profesör de, 300 lira olan bileti 450 
lira olarak hesabetmektedir. Demek ki, bir ilim ada
mı bu beyanda bulunduğuna göre, Türk Hava Yolla
rındaki bu fiyat artışında talepte bulunan yöneticile
rin bu talebi haklı olarak mütalaa edilmek gere
kir; ancak biz, devamlı olarak tasarruf tedbirleri alın
masını, Sayın Adak'mn beyan ettiği üzere, hep ken
dilerine tavsiye etmekteyiz. Bir Hükümet politikası
dır fiyat artırma meselesi; şimdilik böyle bir şey dü
şünmediğimizi beyan etmek isterim. 

Mustafa Çelik arkadaşımız, «Türk Hava Yollarının 
zararları nasıl giderilecektir?» beyanında bulunu
yorlar. Hava Yolu işletmeciliği pahalı bir işletmedir. 
Demin de arz ettiğim gibi, ekonomiye doğrudan doğ
ruya tesiri açıkça görülmekle beraber, yan tesirleri çok 
önemlidir. Bu bakımdan, dünyadaki önemli hava yol
larının hemen hemen hepsi kâr getiren bir fiyat poli
tikası ile uçak işletmek yerine, makul bir fiyat poli
tikası ile Hükümet desteğini; demin de arz ettiğim 
üzere, birleştirerek işletme yapmaktadırlar. Bugün, ço
ğu büyük uçak şirketleri zarar etmektedir. 

TIR işletmeciliğinden Sayın Karayiğit arkadaşımız 
bahsettiler; «Kardeşse kardeştir, ama (Herhalde İran'ı 
kastettiler) para ahnması şarttır.» dediler. İran, halen 
mukavele yapmamıştır, anlaşma yapmamıştır. Yap
madığı için de İran kamyonlarından halen ton - kilo
metre başına 40 kuruş alınmaktadır. Bulgaristan'la 
da anlaşma yapılmamıştır. Halen Bulgaristan'dan bili
yorsunuz; anlaşma yaptığı takdirde ton - kilometre 
başına 25 kuruş, yapmadığı takdirde 40 kuruş alınmak
tadır. İran'dan 40 kuruş alınıyor. Bulgaristan ile ha
len karşılıklı deftere yazılmak suretiyle geçişler ya
pılmaktadır. Yolu kapatmadık; bir anlaşmayı ümit 
ediyoruz önümüzdeki günlerde, Kapattığımız takdirde, 
bizim de oradan geçen çok sayıda binek arabalarını?:; 
var; o bakımdan bir anlaşmayı önümüzdeki günlerde 
ümit ediyoruz ve halen ısrarla da bendenizi Bulgaris
tan'a davet etmektedirler. Ümit ediyoruz ki, Bulgar-
la da anlaşacağız. 

Bu sene Demiryollarımıza geçen seneye nispetle 
ilâve olarak 588 milyon TL.'hk bir yatırım öngörül» 
müş bulunmaktadır. Yani 3 milyar 300 milyon lira
lık bir yatırım yapılacaktır; geçen senenin 2 milyar 
712 milyon TL.'na karşılık. 

Sanayileşmeye paralel olarak, demiryollarında yük 
talebinin artması ve transit nakliyatın gelişmesi ne
deniyle yol yapım ve bakımına, çeken ve çekilen va

sıtaların çoğaltılmasına ağırlık verilmesi zarurî hale 
gelmiştir; onun için on senelik bir plan yapılmış bu
lunmaktadır. Bu plan uygulamasından sonra, taşıma 
kapasitesinin bugünkünün üç buçuk katına ve hızın 
da üç katına çıkması öngörülmüş bulunmaktadır. On 
senelik devre zarfında 3 750 kilometrelik bir yol ye
nilenmesi derpiş edilmiştir; ayrıca 1 271 kilometrelik 
yeni demiryolu yapıimass da planlanmış bulunmakta
dır. Türkiye'nin Doğusuyla Batısını bağlayacak yük
sek süratli bir anasrterin teşekkül ettirilmesi bu pla
na göre lüzumun görülmektedir. 

İstanbul - Ankara arasında elektrikli tren işletil
mesini daha evvel hep beyan ediyorduk; Gebze'ye ulaş
mıştı, bir kaç gün evvel Gebze'den Adapazarı'na ula
şan treni sefere, hizmete koymuş bulunmaktayız. Bu
nu bir an önce Ankara'ya ulaştırmak ve bu suretle 
Ankara - İstanbul arasını dört saate indirmeyi amaç
lıyoruz. Halen SIncanlı'dan itibaren birtakım ihaleler 
yapılmış bulunmaktadır. 79 kilometreden tünelle ge
çilecektir, bu tünellerin bazılarının ihalesi yapılmıştır. 
Bu yolan yapımı 12 milyar Türk lirasına baliğ olacak
tır. Bu seneki halen yapılan ihaleler de 1 milyara ya
kındır. 

Ayrıca, Sivas ve Malatya'ya kadar elektrikli treni 
bu en yıllık plan devresi içinde hizmete konmayı da 
planlamış bulunmaktayız. Ayrıca, Erzurum'a da ulaş
tırılmak üzere; demin Sayın Hilmi Naîbantoğlu arka
daşımızı sormuştu, buna göre Ankara - Yozgat - Çe-
tinkaya bu sene eüite ahnmıştır. Malatya'yı çift hat 
elektrifikasyon olarak yapmayı, yine arz ettiğim üze
re, planlamış bulunmaktayız. Çetinkaya - Erzurum da 
tek hat olarak güzergâh süratle elverişli hale getirile
cektir. Bugünkü altyapı ile azamî sürat yapacak, vi
lâyet merkezlerini birbirine ser! olarak bağlayacak 
yeni tren seferleri ihdas edilecektir, 20 Şubat'tan iti
baren İstanbul - Ankara arasında bîr prestij treni 
İşletmek istiyoruz. Adapazarı Vagon Fabrikasında bu 
prestij trenini gittim gördüm; vagonlar modernize edil
mek suretiyle hizmete verilecektir. 16.00'da Ankara'
dan binen 23.30'da İstanbul'a Haydarpaşa'ya ulaşmış 
olacaktır. Bunu, 20 Şubat'tan itibaren hizmete verece
ğimizi ümit ediyorum, 

Ayrıca, bu prestij trenlerini daha da vatan sathına 
yaymak istiyoruz. Ankara - İzmir, Ankara - Erzurum, 
Ankara - Mersin, Ankara - Diyarbaksr olarak düşünü
yoruz ve bu sene de bu prestij trenlerine (Buna mavi 
tren de diyebiliriz, çünkü boyası mavi renktedir) ma
vi trenlere hem az zamanda mesafe alma bakımından, 
hem de rahat bir şekilde seyahat etme bakımından 

— 292 — 



C. Senatosu B ; 33 

hakikaten önem vermekteyiz. Arz ettiğim üzere, ilki i 
bu Şubatın 20'sinde îstanbul - Ankara arasında hiz
mete verilecektir. 

Sivas'ta bir beton travers fabrikasının geçen 1975' 
in Eylülün'de temeli atılmıştı; bu travers fabrikası 49 
bin adet travers yapacaktır. Yakında işletmeye açıla
caktır. 

Behiçbey'de yapılmakta olan tesisler devam et
mektedir. Ankara'nın merkezinde olan bazı tesisler; 
lokomotif tamir ve depo müştemilâtı, Behiçbey tesis
leri ikmal edildikten sonra Behiçbey'e aktarılacaktır. 
Aynı zamanda Behiçbey'de modern eğitim için bir 
bina da yapılmaktadır. 

Eskişehir'deki Motor Fabrikası, haftada bir loko
motif yapar hale gelmiştir. Eskişehir Motor Fabrika
sı, 500 milyon liraya maloîacaktır, geçen sene temeli 
atılmıştır. 1978'de bitecek ve bu suretle lokomotif 
imalâtı 75'e çıkacaktır. Ayrıca, manevra lokomotifi 
yapılacak, 120 adet dizel motor da bu fabrikada imal 
edilecektir. 

Afyonkarahisar Senatörü Sayın Mustafa Çelik, 
«Politik nedenlerle genel müdür tayin edilmektedir» 
dediler. Bu beyana iştirak etmek mümkün değildir. 
Tayin ettiğimiz genel müdürler, çeşitli kademeleri 
katederek bu mevkilere gelmişlerdir. Türk Hava Yol- I 
larmdaki Genel Müdür 30 sene Devlete hizmet vermiş
tir, Demiryollarındaki Genel Müdür keza uzun müd
det genel müdürlüklerde bulunmuştur. O bakımdan, 
politik bir neden asla mevzubahis değildir. Daha iyi 
hizmet alabilmek daha iyi hizmet verebilmek için bu 
yapılmıştır. Esasen 1974'de Cumhuriyet Halk Partisi | 
de Türk Hava Yolîarmda hizmet gören bir generali 
almış, yerine yine emekli bir albayı tayin etmiştir. O 
bakımdan, biz bir politik nedene iştirak etmemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına I 
15 dakika var. Sizin tarafınızdan yazılı olarak ce
vaplandırılması isteği ile verilmiş önergeleri takdim I 
edeceğim, I 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De
vamla) — Çok kısa kesiyorum o takdirde. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yazılı diye bir 
şey söylemedim. 

BAŞKAN — Sizinki değ?l, müsaade buyurunuz I 
efendim. Sizin ki değil Sayın Adalı, 

Sayın İsmail Kutluk'un, yazılı olarak cevaplandırıl
ması dileğiyle, Sayın Erdoğan Adah'nm, burada cevap
landırılması dileğiyle olan önergeleri Sayın Müsteşara 
verilmiş ve size iletilmiştir. J 
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Ayrıca, Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun burada şi
fahi olarak cevaplandırılmasını istedikleri sualleri var
dır, 

Siz devam buyurunuz efendim. Ben zamanınızı 
kendinizi ona göre ayarlayınız diye takdim ettim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Haberleşme hizmetlerinde yeni bir atılım yapmak 
için bu sene bir milyara yakın bir ödenek ilâvesi yap
mış bulunmaktayız. Yatırım bütçemiz 3 milyar 972 
milyon lira olmuştur. Demin arkadaşlarımız burada, 
«Talepler karşılanmalıdır. Büyük yatırımlara, daha 
büyük yatırımlara gidilmelidir.» buyurdular. Halen 
bekleyen talepleri karşılayabilmek için 37 milyarlık bir 
yatırıma ihtiyaç vardır. O bakımdan bunu temin et
mek bugün için mümkün olamamıştır. Talebin arka-
smda gideceğiz; ama geçen sehekinden daha fazla ya
tırım öngörmüş bulunmaktayız ki, 4 milyara yakın 
bir yatırım öngörülmüştür. 37 milyarı bulduğumuz 
takdirde daha fazla yatırım yapmak imkânına sahip 
olacağız. Bir telefon 30 bin liraya mal olmaktadır. 
Bir telefon 30 bin liraya mal olduğuna göre, talepler
le bunu çarptığımız takdirde büyük bir meblâğ kar
şımıza çıkmaktadır. 

Geçen sene 1109 yeni işyeri açtık, bu sene 4 200 
işyeri açacağız. Seyyar posta merkezleri ihdas etmiş 
bakınmaktayız. Gittikçe büyüyen PTT hizmetlerini, 
posta hizmetlerini manuel olarak yapma yerine, elekt
ronik bilgiyle yapmak için bir merkez kurmuş bulun
maktayız, 

Geçen sene 137 bin telefon santralı, mamıelle bir
likte, yapılmış bulunmaktadır, bu sene 137 bin 500'ü 
otomatik, 20 bini manuel olmak üzere 357 590 santralı 
yapmayı öngörmüş bulunmaktayız, 

Ankara'da modern bir telekomünikasyon merkezi 
yapılacaktır. Demin bir arkadaşımız, «yarım saatta ce
vap almıyor,» şeklinde buyurdular, bu varit değildir; 
30 saniye, 60 saniye bizim için büyük bir zaman kay- _, 
bıd?r, Onun için bunu 10 saniyeye indirmek gayretin
deyiz. İstanbul'un bazı semtlerinde; ben gittim bizzat 
gördüm, talimat verdim arkadaşlarıma, bu, 5 dakika 
gibi bir zamanda çevir sesi vermeyince arkadaşlarımız 
faaliyete geçtiler, 60 saniyeyi 30 saniyeye kadar indir
diler. 

Ankara'da telekomünikasyon merkezinin inşaası bi
tecektir, bittikten sonra bu bekleme ortadan kalkacak
tır zannediyorum. 

Gecekondu bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet 
«öîürmek azmiyle bu hizmetler kapsamına gecekondu 
bölgelerini de almış bulunmaktayız. Aynı zamanda an-
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kasorlii telefon tesisleri de bu mahallelere götürülmek
tedir. İstanbul'da her ay 100 telefon kulübesi yapma
yı da öngörmüş bulunmaktayız, 

Geçen sene benim radyo link sistemlerindeki be
yanımın yerine getirilmediğini arkadaşlarımız ifade et
tiler. Lüleburgaz - Çanakkale radyo link sistemi dev
reye girmiştir. Ankara - Konya - Adana radyo link 
sistemi önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Yine 
Adana - Muğla - İzmir güney bölgesini çevreleyen 
batı bölgesiyle radyo link sistemi de devreye girecek
tir. 480 kanallı, su altından giden, İtalya ile Türkiye' 
yi birleştiren sistem de önümüzdeki günlerde devreye 
girecektir, 

Diğer yandan Güneydoğu, Doğu bölgelerimize 
uzanan; Irak'a kadar uzanan radyo link sistemi ve 
yine Kuzey bölgemize uzanan radyo link sistemleri 
üzerinde de çalışılmaktadır. 

1976'da devreye girecek dediğim radyo link sis
temlerden girmeyen her halde yoktur zannediyorum; 
yaîntz bir kaç ay gecikmeler vardır. Gecikme de 
bizden gelmemiştir, İtalya'dakl grevler sebebiyle ileri 
gelmiştir. Onun için İtalya'daki grevler sebebiyle bazı 
ufak - tefek aksamalar vardır. Bunları teker teker say
mıyorum vaktinizi almamak için, esasen zamanım da 
çok az kaldı. 

Otamaiik sisteme geçmiş bulunmaktayız Türki
ye'de. Bunu bir merhale olarak kabul ediyorum. Ge
çen sene 09 sistemini müjdelemiştim; otomatik siste
mi de bütün yurda yaymak ve % 80 nispetinde 1978 
senesinde yurda teşmil etmek istiyoruz. Bu, Türk mü
hendisleri ve Türk teknisyenlerin PTT laboratovannda 
yaptıkları sistem sayesinde mümkün olmaktadır. İs
tanbul'dan bugün bazı merkezlerimizle; 7 - 8 merke
zimizle konuşmak mümkün hale gelmiştir. İstanbul' 
da, araya memur girmeksizin, Adapazarı, îzmit, Es
kişehir, Lüleburgaz ve Trakya'daki bir iki şehrimizle 
konuşma imkânı otomatik sistemle mümkün olmakta
dır. İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya yine 
konuşmak mümkün haldedir, halen tecrübe halinde 
devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde bunu İstan
bul'a» İstanbul'dan Ankara'ya ve İstanbuFdan İzmir'e 
teşmil edeceğiz, İzmir çevresi de aynı şekilde otoma
tik sisteme kavuşacak ve halen İstanbul'dan yaptığı
mız konuşmaları; meselâ İzmit'ten meselâ Adapazarı'n-
dan, Eskişehir'den yapamıyoruz, bunu karşılıklı ya
par hale önümüzdeki günlerde getireceğiz. Onun için, 
bu otomatik sistemi Türkiye bakımından bir mer
hale olarak kabul ediyorum. 

Ankara'da Gölbaşında uydu istasyonunun temelini 
bir kaç ay evvel attık. Bu sistem tamamlandıktan son
ra milletlerarası yapılacak konuşmalar daha da kolay 
hale getirilecektir, direkt konuşma yapmış olacağız; 8 
bin kilometre ileriden konuşma yapma imkânına sahip 
olacağız, hem de televizyon nakli yapmak mümkün 
olacaktır. 

Radyo link sistemlerinin yurda yayılması neti
cesinde bütün vatan sathında televizyon seyretmek va
tandaşlarımızca mümkün olacaktır. Onun için, hem 
konuşmayı daha ferahlatıcı hale getirmek, hem de 
televizyon sistemlerini bütün vatan sathına yaymak 
için gerekli gayreti göstermekteyiz. 

Almanya, Amerika, İsviçre gibi memleketlerle ya
rı otomatik konuşulacaktır; bunları daha da yaymak 
istiyoruz. 

Teleksten, değerli arkadaşlarımız, zannediyorum 
Çelik arkadaşımız şikâyet ettiler. 4 bin hatlık teleks 
abonemiz vardır; buna 3 760 hat ilâvesini planlamış 
bulunmaktayız. Devre devre müteahhit firma ile arka
daşlarımız konuştular, bir an önce ihtiyacı karşılamak 
için, icabında prim vermek suretiyle öne almak isti
yoruz; çünkü, gelir getiren bir sistemdir. Ayrıca, dör
düncü beş yıllık planda da 10 bin teleks öngörülmüş 
bulunmaktadır. Sabırsızlanıyoruz, her gün teleks ta
lepleriyle karşılaşıyoruz, onun için 3 760 hatlık siste
mi yakın bir zamanda, bir kısmını hiç olmazsa hiz
mete vermeyi amaçlamış bulunmaktayız. 

Bir taraftan telefon talebi var, diğer taraftan tra
fik hergün artıyor. Adana'da 13 500 telefon santralı 
var, günlük şehirlerarası konuşma 9 700'dür. Mevcut 
sistemlerde bunu karşılamak oldukça zor olmaktadır. 
Onun için değerli arkadaşım, «Afyon'dan konuşmak
ta zorluk çekiyorum, acaba Bakan da zorluk çekiyor 
mu Aydın'la konuşmakta?» dedi. Bu zorluklar bütün 
vcıan sathına sahildir. Arz ettiğim gibi, sistemler dev
reye girdikçe biraz daha rahatlamak mümkündür; 
ama memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, hakikaten 
konuşma trafiği artmaktadır, aynı zamanda talep art
maktadır. Santralı köye götürüyorsunuz, telefonu gö
türüyorsunuz, 10 gün sonra çıkıp geliyor, 10'luk sant
ra! istiyor, bir ay sonra tekrar geliyor 100'lük sanîral 
istiyor, 200'lük santral istiyor. Demek, köydeki yaşa
yan vatandaş da evinden konuşmak istemektedir. Bu 
talep güzel bir taleptir, yalnız arz ettiğim gibi, haki
katen bu talepleri karşılamakta güçlük çekmekteyiz, 
arzı talebin önüne koymak oldukça zor olmaktadır. 
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Denizcilik Bankasının bu sene yatırımı 1 milyar 
175 milyon olacaktır. Denizcilik Bankasının çeşitli 
hizmetleri var; Bankacılık hizmetinden tutunuz, tu
rizme kadar her türlü hizmet var. 

Yalova'daki tesisleri arkadaşlarımız sordular; Ya
lova'daki teslisleri elimizden çıkarmak istiyoruz; ama 
alan çıkmıyor. Çünkü, sadece tesis değil devredilecek, 
etrafındaki bahçesi ile birlikte devredilecektir. Onun 
için zararların büyük olması da, daha çok etrafı ile 
mümkündür. Eğer bizde kaldığı takdirde, alan çıkma
dığı takdirde (ki, vermek istiyoruz) bazı yatırımların, 
turistik tesislerin orada yapılmasının zaruretine inanı
yoruz. Diyeceksiniz ki, bu Denizcilik Bankasının işi 
değil; ama 30 sene evvel Denizcilik Bankasının üstün
de kalmış bu iş. Onun için alan da çıkacağını tahmin 
elmiyorum. Halen sahibi Sağlık Bakanlığıdır, intifa 
halikı bize verilmiştir; Sağlık Bakanlığı da bunu dev
ralırsa memnuniyet duyarız, Turizm Bakanlığı dev
ralırsa büyük memnuniyet duyarız. Yalnız, diyorlar 
ki «Sadece tesisi aîahm» Biz bahçeci değiliz ki, etra
fına bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 3 dakikanız var, sual
lere henüz geçmiş değiliz efendilin. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim suallere de cevap veriyorum 
bu arada ben. Bunlar hepsi arkadaşlarımızın sorduğu 
suaîîerdir Sayrn Başkan. Onun için arz etmeye çalışı
yorum. 

BAŞKAN — Burada da var da, onu arz etmek is
tedim Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Hay, hay efendim. 

Denizcilik Bankasının bir yolcu gemisi tersanele
rinde yapılmıştır, bir feribot yapılmıştır, bir şehirlera
rası gemi yapılmıştır. Bir de tren ferisi yapılmıştır, bir 
adet de körfez vapuru yapılmıştır. Bunlar kendi tersa
nelerimizde yapılmaktadır. Yine önümüzdeki dönem
de bunu katlayarak yapmak istiyoruz. 

Gemi inşa sanayiinin geliştirilmesi için gayretleri
miz Vardır. Pendik Tersanesi; her zaman bahsedilir, 
ta ilk 1969'da Bakanlığa geldiğimden beri Pendik Ter
sanesinden bahsederiz, Pendik Tersanesini bir Japon 
firmasına vermiştik, bir ön protokol imzalanmıştır, 
ama sonfadan 1972 senesinde gelen Hükümetin, Hü
kümet Programı okunduktan sonra bu firma bıraktı 
gitti, onun için Denizcilik Bankası kendi imkânları ile 
yapmaya çalışmaktadır. 

«1977 mi, 1978'mi» diye bir değerli arkadaşını 
sordukr; 1977'de mühim bir kısmını bitirmek ve 60 
bin DWT'Iuk Denıiz Nakliyat Şirketinin gemilerinin 
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hemen omurgasını koymak istiyoruz, resimleri de Ja
pon Firmasına yaptırılmış bulunmaktadır. Gayretimiz, 
1977 sonunda 4 geminin omurgasını koymak, hiç ol
mazsa birini koymak; yani maksadımız, hedefimiz bu 
olmaktadır. 

Alaybey'de yine bir tersanemiz var; daha evvel 
bakım ve onarım için çalışırdı bu tersane, bu tersa
neyi 12 400 DWT'iuk gemiler yapacak hale getiri
yoruz, haîei) tersane inşaatı devam etmektedir. Cami-
aîtı Tersanesi tevsii çalışmaları da devam etmektedir. 

Ayrıca, özeî sektör için yılda 250 milyonluk bir 
fon konmuş bulunmakladır; 1976*da 250 milyon 
Türk liralık bir fon konmuş idıi, bu sene de 250 mil
yonluk bir fon konmuştur, ayrıca orta vadeli reeskont 
kredileri ile özel sektör de güçlendhilmefctedir. özel 
sektörce bu kredilerle 27 tane spariş verilmiştir Türk 
tersanelerine; ayrıca 4 tane de satın alınmıştır. 

Liman çalışmalarımız : Antalya limanı genişletil
mektedir, altyapısı tamamlanmıştır. Bu limanın ta
mamlanması ile çevrenim ihraç ve ithal imkânları ge
nişleyecektir. Mersin, İskenderun, Trabzon limanları
nın modernize edilmesi de devam etmekledir. 

İstanbul Limanı oldukça sıkışmıştır, bir büyük li
manın yapılması icap etmektedir. 

Deniz Nakliyat Anonim Şirketi de, biliyorsunuz 
Bakımlığımıza bağlı bir kuruluştur. Bunun bu seneki 
yatınım 1 milyar 600 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Geçen sene 1 milyar 487 miilyon idi. 12 şilep, 5 tan
ker yaptırılmış ve satın alınmış bulunmaktadır. Bu 
suretle, 1972'de 487 bin DWT, 1 milyon 765 bin tona 
ulaşacaktır 1977 senesinde. Halen 1 milyon 100 bini 
aşmış bulunmaktadır. Türk Ticaret Filosu 1 milyon 
765 bin tona ulaşacaktır; tekrar arz edeyim, bunun 
î milyon 100 bin tonu Deniz Nakliyat, geri kalanı 
da özel sektör olmaktadır. 

Arkadaşlarımı tekrar tekrar teyit ettiriyorum; °/0 

45'e yakın kendi gemilerimizle mallarımız taşınmış 
bulunmaktadır bu sene. Oldukça önemli bir merhale
dir. Deniz nakliyatta oldukça büyük merhale vardır; 
önümüzdeki sene de yatırımlara devanı edilecektir, 
kendi tersanelerimizde devam etmektedir, yabancı 
tersanelere de siparişler verilmiş bulunmaktadır. Hep
sini kendi tersanelerimizde yapalım gönül istiyor; 
ama büyük atılım yapmak için bu kredi imkânların
dan faydalanmak suretiyle sipariş veriyoruz, ayrıca 
Ro - Ro gemileri de Alman tersanelerine slipariş edil
miş bulunmaktadır. Bu suretle TIR kamyonlarını da 
denizden nakletmek mümkün olacaktır. 



C. Senatosu B : 33 

Değerli arkadaşlarım; 
Zannediyorum ki, arkadaşlarımızın suallerine, ko

nuşmalarına bu suretle cevap arz etmiş bulunmakta
yım. Altı mühim kuruluş, büyük kuruluş Bakanlığımı
za bağlı bulunmaktadır. Bunun yanında; Ray Sigorta, 
US AŞ gibi diğer küçük kuruluşlarımız da yine Ba
kanlığımıza bağlıdır. Onun için bunlar hakkında da 
sual o'duğu takdirde cevap arz eîmeye çlaışacağım. 

Şimdiden, teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Balkan. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın Beliğ Beler ve Sa
yın Erdoğan Adalı sual sormak istiyorlar. Buyurun 
Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Saynı Bakandan cevaplandırılması ricası ile bir 
seri soru hazırlamıştım; fakat zamanı taşırmış olması 
nedeni ile yalnız bir konudaki sorumu yöneltmekle 
yetinmek istiyorum. O da; kara taşımacılığıyle ilgili
dir. Sayın Bakanın temas buyurdukları gibi, kara ta
şımacılığı akınında, özellikle TIR taşımacılığı konu
sunda son yıllarda her türlü tahmini aşan bir oranda 
gelişme vardır; faka! gelişme beraberinde ülkemiz için 
ciddî sorunlar meydana getirmiş bulunuyor. Sayın 
Bakandan şunlann açıklanmasını rica ediyorum. 

1975 yılında yürürlüğe konulan Kararname ile 
TIR taşımacılığında her yıl 120 ilâ 150 milyon dolar
lık bir gelir sağlanması bekleniyordu. Bu gelir ne öl
çüde gerçekleşmiştir?.. 

Aynı konuda 2 nci sorum; Bu Kararname ile tes
pit edilmiş olan tarifeler 1967 yılında öngörülen 15 
kuruşluk ücrete göre; 25 ilâ 40 kuruş nispetlinde bir 
artırma öngörülmüş olmakla beraber, o tarihten bu 
yana, özellikle son 2 yılda enflâsyon döneminde Tür
kiye'de artan fiyatlar karşısında ve Türk parasının 
değerinin düşmesi karşısında kanımca geçerli olmak
tan çıkmıştır. Bu nedenle Hükümet bu tarifede bir 
yeni düzenlemeyi öngörmekte midir?.. 

3 ncü sorum; Sayın Bakan, İran'la ilişkilerimizin 
anlaşma yapılmaması nedenleriyle bu Kararname çer
çevesinde yürütüldüğünü ifade buyurdular; fakat sa
nıyorum ki, bu bir düzenleme olmaktan çok, bir fiilî 
durumdur. İran'la bir anlaşma beklenmekte midir? 

Aynı şekilde; Bulgaristan'la olan ilişkilerimiz de 
yine askıda kalmıştır ve Bulgaristan hâlâ 1967 fiyat
larını ödemeyi öngörmektedir. Bulgaristan'la da ya
kın tarihte bir anlaşma beklenmekte midir? 
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Dördüncü sorum : Bunu, Hükümet bir hal tarzına 
ulaştırmayı önemli görmekte midir? Çünkü, ashnda 
uygulamanın bu haliyle devam etmesi haKnde, yolla
rımızın tahrip edilmesi, trafik tıkanıklığı ve başka 
nedenlerle ekonomimizin büyük zarar görmesi ve Tür
kiye coğrafyasının bir anlamda sömürülmesi söz ko
nusudur. Hükümet ve Sayın Bakan bu son konuda ne 
düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, isterseniz soruların hepsini sorsun

lar, ondan sonra cevap verin, isterseniz hemen cevap 
arz edebilirsiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Hemen arz edeyim, belki arkadaşlarım 
tekerrürden kaçınmış olurlar böylece. 

«1975 senesinde çıkan TIR taşımacılığı ne ölçüde 
gerçekleşmiştir?» buyurdular. Biliyorsunuz bu Karar
name, yollarımızın eskimesi sebebiyle transit geçen 
kamyonlardan ve yük taşıyan vasıtalardan ton/kilometre 
başına para almayı öngörüyordu, aynı zamanda akar
yakıt farkını almayı öngörüyordu. Anlaşma yapan 
memleketler için ton/kilometre başına 25 kuruş, an-
laşmasız memleketler için de ton/kilometre başına 40 
kuruşu öngörmüş bulunmaktadır. Çeşitli menıîekeîler-
le anlaşma yapılmıştır. Ancak, demin de arz ettiğim 
1»îbi, İran'la bir anlaşma yapılmamıştır. Esasında İran' 
la anlaşma yapılıp yapılmaması o kadar mühim de
ğil, Bulgaristan'la anlaşma yapılması mühimdir. Çün
kü, İran'ın fazla kamyonu yok. İran'a halen uygula
dığımız para, ton/kilometre başına 40 kuruştur; ama 
Bulgaristan bir türlü anlaşma yapmaya yanaşmamak-
tadır. Bulgaristan'la karşılıklı menfaatlerimiz vardır. 
Devamlı olarak iş!n üzerine gitmekteyiz. «Hudutla
rınızı tıkayınız.» diyebilirsiniz. Tıkadığımız takdirde, 
onlar da aynı şekilde mukabil tedbir alacaklardır. 
Onun için komşumuzla anlaşma yapma çalışmaları 
halen sürdürülmektedir, Kararname, onlara karşı da 
uygulanmaktadır. Ancak, henüz para alışverişi yapıl
mamıştır, araçlar tartılmaktadır ve deftere kaydedil
mektedir. Anlaşma yapıldığı takdirde gerekli para ta
yin edilecektir. 

«Bu Kararnamede, son iki yılda değer düştüğüne 
göre, acaba bir ayarlama yapılacak mıdır?» buyurdu
lar. Biliyorsunuz bütün dünyada bu tatbik ettiğimiz 
sistem reaksiyonlar yaratmaktadır. Onun için, bâr de
fa sistemi oturtalım. Vaktiyle Kararname çıkmıştır, 
9 kuruşu öngörmüştür, tatbik edilememiştir. İlk defa 
b-ı sene tatbik edilmiştir. Batı memleketlerinde olan 
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reaksiyonu gazetelerde okumuşsunuzdur, biliyorsu
nuz. Onun için bir defa sistemi oturttuktan sonra pa
ra değer düşmesi hesap edilebilir kanaatimce; şahsî 
kanaatimi söylüyorum, onun için şimdilik yeni bir ka
rarname reaksiyonu daha fazla artıracaktır kanaatin
deyim. 

Zannediyorum ki, bu suretle sorularınıza cevap 
vermiş olmaktayım. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Son senedeki geliri 
sormuştu. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Geîir için arz edeyim : Biliyorsunuz 
bu, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakan
lıklarınca yürütülmektedir. Gümrük ve Tekel Bakan
lığı tahsilat yapmakladır. Malî cephesi de tamamen 
MaSye Bakanlığına aittir. Henüz tam tespit yapmış 
değiliz; müsaade ederlerse bu hususu, Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarından tahkik etmek sure
tiyle yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; Sayın Beîiğ Beler, Sa
yın Saiit MehmetoğUı, Saym Mustafa Çeîrk, Sayın 
Erdoğan Adalı, Sayın Oral Karaosmanoğlu soru sor
mak istemektedirler. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Arkadaşlar 
suallerini yazılı olarak versinler. 

BAŞKAN — Sayım üyeler ısrar ediyor, mesaj 
gönderiyorlar «sözMi sualimiz var» diye. Biz mecbur 
kalıyoruz iletmeye. 

Sayın Beliğ Beler siz soru soracak mısınız efen
dim?.. (A. P. sıralarından «vazgeçti» sesleri) Vazgeç
tiniz. 

Sayın Sait Mehmetoğlu... 
BELÎĞ BELER (tzmir) — Sayın Başkan, vazgeçip 

geçmediğimi ben söyleyeyim. 
BAŞKAN — Öyle dediler efendim. 
BELİĞ BELER (tzmir) — Ben söyleyim efendim, 

bana sorun. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BELİĞ BELER (tzmir) — Ben sorularımı Sayın 

Bakana yazılı olarak takdim edeceğim ve cevaplarım 
yazılı olarak isteyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı, buyurun efen
dim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir kısım suallerimin uzun hazırlanmaya ihtiyaç his
settiğini biliyorum, onları yazılı olarak vereceğim. 

Yalnız, şu hususu öğrenmek istiyorum Sayın Ba
kandan : Elimizde Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun bir raporu var. Rapora göre: 1974 yılın

da yapılan toplam ithalâtın % 37'si Türk ve % 63'ü 
yabancı bayraklı gemilerle taşınmıştır. Bu Türk gemi
leriyle yapılan ithalâtın % 20'si Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı T. A. Ş. tarafından yapdıyor, °/0 80'i 
de Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. Ş.'nin dı
şındaki Türk bandıralı gemilerle yapılıyor. 

Rapor devam ediyor; Türk Deniz Ticaret Filo
sunun DVT itibariyle % 61,1'i Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı T. A. Ş. gemileriyle oluşmuştur. Ya
ni, mevcut Türk gemilerinin % 61'1 DVT'u Denizci
lik Bankası Deniz Nakliyatı T. A. Ş.'ne aittir. Bu ra
kamlardan şu netice çıkıyor : Toplam gemimizin 
% 61,1'ine sahip olan Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. Türk gemilerinin yaptığı tüm ithalâtın 
% 20'sini yapıyor. % 39'a sahip olan Denizcilik Ban
kası Deniz Nakliyatı T. A. Ş.'nin dışındaki Türk ge
mileri de tüm ithalâtın °/0 80'ini yapıyor. Bunu Sa
yın Bakan nasıl açıklıyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Geçmiş yıllarda Türk bayraklı gemiler 
toplamı ithalâtın % 20,6'sı mertebesinde bir taşımayı 
yapmıştır. Ancak, 1976 yılında bu oran takriben % 30'a 
ulaşmıştır. % 30 oranın % 60 - 65'i Denizcilik Ban
kası Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü ge
mileriyle taşınmaktadır. 

Bakiyesi, diğer Türk armatörierince taşınmakta
dır. Bu taşımalarda hat uzunluktan, yıllık sefer sayıla
rı, taşınan yükün özellikleri yüzde oranlarım etkile
mektedir. 

Bugün Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 
dışındaki gemiler genellikle Akdeniz dışına çıkma
makta, kısa taşımalar yapmaktadır. Oysa, Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Akdeniz - Kontinant -
Amerika hattında muntazam seferler yapmaktadır. 
Armatör, Akdeniz hattında veya yakın bölgelere yıl
da 30 - 40 sefer yapabilirken, Denizcilik Bankası De
niz Nakliyatı T.A.Ş. Amerika hattında yılda azam? 
3,5 sefer, Kontinant hattında 6 sefer yapabilmekte
dir. 

Bununla beraber Denizcilik Bankası Deniz Nakli
yatı T.A.Ş. gemileri Türk bayraklı gemilerle taşınan 
yüzde 30 ithal yüklerinden yüzde 60 - 65 oranında 
pay almaktadır. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
T.A.Ş. her ne kadar Türk Ticaret Filosunun yüzde 
61 oranını teşkil etmekte ise de, bu orana tekabül 
eden 1 milyon 66 bin DYT ithal taşımaları için tah
sil edilmemektedir. İthalât taşımaları için 257 097 
DVT, akaryakıt taşımaları için 407 785 DVT, cevher, 

— 297 — 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1977 O : 3 

kömür, gübre taşımaları için, 401 153 DVT kapasite 
tahsis olunmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sait Mehmetoğlu, buyurun 

beyefendi. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Teşekkür 

ederim. 
Müsaade ederseniz Sayın Bakandan iki soru so

racağım. 
Bir : PTT dağıtıcı ve hat bakıcıları için emekliye 

esas olacak hizmet zammı düşünülüyor mu? 
İki : Doğu ve Güney Doğu ilçelerinde PTT bina 

ve lojman hizmetlerine öncelik verilmesi düşünülü
yor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Bunları yazılı olarak arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacaklar efen
dim. 

Sayın Mustafa Çelik, buyurun efendim. 
MUST.4FA ÇELÎK (Afyonkarahisar) — Sayın 

Başkan, Bütçe konuşmamın sonunda Sayın Bakandan 
Bakanlığına bağh dört kuruluşun 1977 yılında 4 mil
yar lira civarında zarar edeceğini, 1977 programında 
belirttiklerini söylemiştim. 

Bu dört kuruluşun sermayeleri 13 milyar civarın
dadır. Bunun nasıl karşılanacağını sordum. Yeni bir 
zam mı geleceğini; haberleşme ve ulaştırma hizmet
lerine zammı yapacaklarını sordum, Sayın Bakan 
konuşmalarında bir kısım suallerime cevap verdiği 
halde, bunlara cevap vermediler. 

Lütfen soruyorum : 1977 yılında haberleşme ve 
ulaştırma hizmetlerine zam yapacak mısınız?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Zannediyorum bunu arz etmiştim. Türk 
Hava Yollan ücretlerinden bahsederken, «Bir Hü
kümet politikasıdır, bir ekonomik politikadır. Onun 
için, zam düşünmüyoruz» demiştim. Bunu tekrarlıyo
rum. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Teminat 
kabul ediyoruz.. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Ayrıca, arkadaşımdan özür dilerim. 
Burada çok sualleri var, önümde de duruyor; o ka
dar zaman kısıtlaması var ki, bir saat yetmiyor. A!ü 
büyük kuruluş var Ulaştırma Bakanlığında. En küçük 

bakanhkta da aynı bir saat kabul edilmiş. Takdir 
ederler ki, bu bir saat içinde, önümde mutlak cevap
landırmak istediğim; memurların telefon satma konu
su ortaya konulmuştu; önemli addediyorum. Bu, ta
kipsiz kalmaz bizim tarafımızdan. Tespit edilmiştir 
14 tane, cezalandırılmıştır ve ondan sonra cezalandı
rılan memur bana telefon etmiştir, «Bizim elimizde 
eski zamanlarda satanlar da var. Verirsin onu derhal 
Genel Müdürüne tahkik eder» demişlerdir ve ondan 
sonra Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız soruş
turma önergesi vermiştir; ölmüş çoğu kimselerin de 
ismi geçmiştir ve esasen bu teftişten de geçmiştir, ha
len tahkikat da yüzde 70 nispetinde telefon memur
ları üzerinde yapılmaktadır; yani telefon memuru, te
lefonuna almış, satmış. Suç budur; 14 tanesi de ceza-
iandmlmıştır, daha da tahkikatı devam etmektedir. 

arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer suallerin, sayın üyeler burada okunmasını 

arzu etmektedirler. Yazılı olarak cevap vereceğiniz 
suallerdir. 

Sayın Haydar Tunçkanat, buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efen

dim, yazılı olarak da cevap verebilirler. 
Sayın Bakandan istirhamım şu : 
Bir kere, bu telefon numaralan sık sık değişmek

te; fakat telefon rehberine hut bir suretle bir ilâve gön
derilmek suretiyle ve Bakanlıkça yahut PTT idare
since bir neşriyat yapılmamakta. Bu bakımdan gün
lerce bazı numaraları aradığımız oluyor. Bu hususta 
bir hazırhkları var mıdır? Niçin bunlan yapmazlar? 
Müşteriyiz, bize mal sahibi olarak bunu yapmak zo
rundadırlar. Bundan sonra bu hizmeti nasıl yerine 
getireceklerdir? 

İkinci sorum : NATO emrinde boru hatları var
dır, petrol nakliyatı için. Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde de bunun ısrarla üzerinde durduk, yuka
rıda da durduk, yıllardan beri peşindeyiz. Bu, çok 
kısa bir süre için askeıî maksatlarla kullanılıyor; fa
kat gerisi boş kalmakta. Bunun sivil maksatlar için 
kullanılması için çok çırpmıyoruz yıllardan beri bir 
türlü gerçekleştiremedik. Söz »eriyorlar; bu sene aca
ba bu hususta kendilerinin bîr çalışmaları var mıdır? 
Makamınızla ilgilidir; arz ederim. 

Yazılı olarak da cevap verebilirler. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, umumî olduğu için hemen 
arz edeyim telefon konusunda. 
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Telefon rehberlerinde geçen sene hakikaten bü
yük hatalar meydana gelmiştir. Telefon değişiklikleri 
zamanında aksettirilenıemiştir rehberlere. Onun için, 
arkadaşlarımızdan hep şikâyet aldık, vatandaşlardan 
şikâyet aldık ve ben de rehber tanzim edenler hak
kında tahkikat da açtırttım. Çünkü, her sene bunu ya
pıyoruz; basmayı 1969 senesinde öngörmüştük, o 
zaman eksik yapıldığı takdirde bu rehber fayda ver
meyecektir; o takdirde 01 işleyecektir. Onun için, 
arkadaşlarımızın titizlikle üzerinde durması için de
vamlı şekilde not gönderdim, talimat verdim. Onun 
üzerinde hassasiyetle duruyorum. Diğer konu için ya
zılı beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, sizi ayakta yormayalım, siz yerinize teş

rif edin, yazılı sualleri buradan okutalım, zapta geç
sin. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, tekrar değerli üyelere müta
laaları için, bize rehber oldukları, ışık tuttukları için 
teşekkürlerimi arz ediyorum ve saygılarmıı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Zamandan tasarruf 

için, meselâ benim sorularım 16 tane; uzun soru. 

BAŞKAN — Okunmasını arzu ettiler efendim. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Meselâ, zamandan 

tasarruf için steno ile zapta geçmek kabilse, öyle geç
sin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten, stenodan veya bura
dan okunmadan bizzat Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına tevdi ettiğiniz sualler dahi tutanak dergisin
de yer alır. 

Okunmamasını mı arzu ediyorsunuz efendim? 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Zamandan tasarruf 

için okunmamasını arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bu sual
leri Sayın Bakana ulaştırıyorum; zaman kaybı olma
sın diye. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu sualleri Sayın Bakana okunmadan ulaştırı
yorum. Bu sualler yazılı olarak Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılacaktır. 

Efendim, son söz Sayın Fethi Çeîikbaş'ta; buyu
run Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Maruzatıma bir temenniyle başlamak istiyo
rum. 

İktisat tarihiyle uğraşan müellifler 19 ncu as
rın birinci yarısına «Sanayi İnkılâbı» adını verirler
ken, 29 nci asrın ikinci yansına da «Ulaştırma ve 
Haberleşme İnkiîâbı»ı adını veriyorlar. 

Gerek ekonomik ve sosyal kalkınmamızda, ge
rekse milletçe tüm hayatımızda son derece büyük 
ehemmiyeti olan bu Bakanlığın mevzuuna giren 
alanlarda her kuruluşun ve Bakanlığın teknolojik 
terakkiyatı yakından takip etmesi için her gayreti 
sarfetmesini temenni ediyorum. 

Kongrelere katılarak, mevzularındaki neşriyatı 
yakından takip etmelidir. Çünkü, teknolojik terakki
yatı anında uygulamadığımız takdirde araya gi
ren zaman içerisinde memleket büyük kayıplara 
uğramaktadır. Bunun, vakit dar olduğu için, misal
lerini vermeyeceğim; Türkiye böyle kayıplara ma
ruz kalmıştır bu yüzden. 

Şimdi, demiryolları konusunda ben takdirlerimi 
sunmak istiyorum. Büyük miktarlara baliğ olan iş
letmenin zararı, geçen yıl, veîev transit taşımacılı
ğından oîsa dahi, 200 milyon veya 250 milyon lira
ya inebilmiş. Bunu takdir etmek lâzım. Bir işletme 
bütündür arkadaşlar; yani transit çalışmalarından 
veya nakliyatından kazanmıştır diye küçümsemek 
katiyen doğru değildir. Bu transit nakliyatı, Türkiye 
için mühim bir kaynaktır. Rakamları tetkik ettim, 
büyük gelişme var. Meselâ, 1972\le transit nakliya
tı 345 805 ten iken, 1976'nın 6 ayında 909 908'e çık
mış. Bu, büyük bir gelişme. Şu halde süratle konu 
üzerine eğilerek, bu nakliyattan âzami istifadeyi 
sağlamak lâzım; işletmecilik yönünden bunu tak
dire değer görüyorum. 

İkinci bir konu, demiryollarının fabrikaların
da, gerek lokomotif ve gerekse vagon imalâtında 
Türkiye'nin bir döviz kazanma imkânı beliriyor. 
Geçenlerde okudum, Doğu Pakistan'a mükemmel 
vagon sevketmeye başlamışlar. Kalkınmakta olan bü
tün ülkelerle temas edildiği takdirde, Türkiye'nin 
kendi ihtiyacı dışında gayet kolaylıkla vagon imal 
edip, satabileceği ortaya çdtıyor. 

Bu itibarla, ne yapmak gerekiyorsa yapılmalı
dır. Ödemeler dengesindeki açığı kapatmanın mü
him bir kaynağıdır; bu idareye yardımcı olarak 
bu kaynağı değerlendirmek lâzım gelir. 
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Sonra, yıllardan beri benim üzerinde durduğum 
bir komi; Türkiye'nin coğrafyasını değerlendinae-
siydi. Haiîidoîsuıı yılar geçtikçe bu imkân ortaya 
çduyor. Türkiye 3 kıta üzerinde bir sıçrama tahta
sı ama yıllarca biz bunun değerini îâyiki veçhile takdir 
edememişiz, çok ihmal etmişiz; fakat olaylar kendiliğin-
den gelişti, şimdi kara taşımacılığı, hatta bugün oku
dum, Venedik veya Trlyeste'deiî İskenderun - Mersin'e 
feribotla nakliyat, oradan treylerle kara nakliyatı.. Bu 
da üzerinde duracağımız bir konudur. Bu milletlerarası 
kara nakliyatı, Türkiye için büyük bir kaynak hali
ne gelmiştir. Bunu değerlendirmek için, dış ülke
lerden yatırım yapmak bakımından finansman im
kânım bulabiliriz. Bunun üzerinde ciddiyetle du
rulmalıdır ve para meselesinde de elimizde ölçü var
dır. Gerek demiryollarında sejur tazminatında, ge
rek transit nakliyatında ödeme ünitesi» parası Fran
sız Frankı, altın Franktır; yani böyle bir sağlam esa
sa bağlamak suretiyle kara nakliyatında da döviz 
kurarının değişmesinden müteessir olmayacak bir 
imkân ortaya çıkabilir. Bunu da üzerinde durma
ya değer bir konu olarak görüyorum. 

Bu deniz nakliyatından yeterince faydalanmadı
ğımız kanaatinde değilim; o da limanlanmızdaki te
sisatın kifayetsizliğidir. Bu teknik terakkiyatm ta
kip edilmesini temenni ederken, bunrar da mev
zuun içerisindedir. İstanbul limanındaki tıkanıklık 
Türkiye'nin geniş ölçüde zararım mucip olmakta, 
fuzuli birtakım ödemeler yapmaktayız ve malla
rın Türkiye'ye giriş fiyatı da artmaktadır. 

3u itibarla, bu konuda da süratle ne yapılabi
lecekse; (Bir Aralık 1948 - 1949'da Haydarpaşa için 
Dünya Kalkınma Bankasından kredi alındı, muvaf
fak olundu) dış kaynaklardan istifade ederek bu 
yatırımların süratle geliştirilmesinde büyük fay
da görüyorum. 

Yine, tarife politikası nakliyatta son derece mü
himdir. ııtiüizasyonım % 100 olduğu şeylerde tarife 
eğer düşükse, bunu yükseltmek lâzımdır; fakat 
utilizasyonu % 100'ün altında olan yerlerde «ton ki
lometresi maliyeti 5ö'dir, halbuki biz 20 alıyoruz.» 
hesabı hatalıdır, Ekonomide ciroyu artırmak lâ
zımdır. Özel masrafların üzerine sabit masrafların 
az binebilmesi İçin ünitesine, sabit masrafla ciro
yu artırmak, eğer imaîâtsa istihsal edilen miktarı 
artırmak lâzımdır. 

Şu halde, çok yük bulmak, çok eşya bulmak 
ve çok insan nakletmeye çalışmalıdır; eğer demir-

yolarımn çalışmasında utiîizasyon % 100 değilse. 

Ancak, bu suretle maliyet düşebilir. 

Bu itibarla, bu ölçü hatalıdır. «Biz ton kilometre
de şu kadar maliyet ekle ediyoruz, halbuki nakletti
ğimiz bunun altındaki bir fiyattır.» demek, bir he
sap değildir; yani, hiçbir utiüzasyonunuz o hatta 
% ÎÖÖ ise. Öyle değilse, değildir, hatalıdır. 

Bunu, üzerinde durmaya değer görüyorum. 

Türkiye'nin yine hu Bakanlıkla ilgili büyük bir 
meselesi; istihdam politikamızı halledebilecek, dö
viz imkânımızı da artıracak gemi inşasıdır. İspanya 
ve Yugoslavya örnektir bu konuda. Onlar da nis
peten az gelişmiş ülkeler arasında olduğu halde, 
istihdam politikasına ve bilhassa tediye bilançola
rının büyük döviz gelirini sağlamak maksadıyle ge
mi inşasına ehemmiyet vermişlerdir. Bunun, karar
name yerine, bir yasa ile yürütülmesi lâzımdır. 1975 
yılında bir kararname çıkartmıştır: fevkalâde iyidir, 
isabetlidir; ama tatbikat kararnameyle değil, tatbi
kat behemaha! bir yasa ile yürütülmelidir. Bunun 
faydası çoktur; emniyet getirir. Hükümet değişince 
kararname bir haftada değişir; ama kanun değiş
men bu kadar kolay değildir ve bunun da örneği 
var. Gerek Amerika Birleşik Devletleri ve gerekse 
Federal Almanya denizcilikte kendi gemilerinin, 
deniz ticaretlerinin gelişmesinde çok hassas olan 
ülkelerdir; oiîlann mevzuatından istifade ederek, de
niz ticaretimizin geliştirilmesinde yasal bazı tedbir
lerin alınmasında zaruret vardır. Türkiye için son 
derece mühim bir kaynak da bu deniz nakliyatıdır. 

Şimdi bu konuda, işletmecilik de mühimdir, yük-
sc-k Denizcilik Okulundan son derece az eleman ye
tişiyor. Yüksek Denfz Ticaret Okulunun akademi oî-
n:?3f. için bir kanon tasarısı sevk edilmiş. Çeşitli de
niz adamlarım yetitireeek daha büyük ölçüde bir 
teşebbüse geçmekte büyük fayda görüyorum. Çün
kü, aç?k denişlere açılmanın yolu, bu personelle ola
caktır. Alt kademede; hakikaten Karadenizde ufak 
mavnaların, çatanaların inşa edildiği yerlerde perso
nel var imalât yönünden; fakat işletmecilik yönün
de bu personelimiz kâfi değildir, bunun da geniş öl
çüde arhrıîması deniz ticaretimizin gelişmesinde bü-
.yiik rol oynayacaktır, Bunu da üzerinde durmaya 
değer görüyorum. 

SÖS bir koîsn da; görüyorum ki, Bakanlığın baş
ka bakanlıklarla ilgili konulan oluyor. Türkiye'de 
Eiralesef koordinasyonunuz son derece zayfhr. Ba-
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zı suallerime verilen cevaplarda veyahut program
larda okudum; bazı bakanlıklar, Bakfu&ğvn yürüt
mek istediği politikada mukavemet gösteriyorlar. 
Türkiye'de âdettir. 1953'de İktisat ve Ticaret Baka
nı bulunduğuna sırada, Almanya'dan gelen bir he
yetle konuştum; döviz sıkıntıları vardı. «Nasıl hal-
lediyorsunuz?», diye sordum. Her hafta bir gün umum 
müdür seviyesinde, ilgili bakanlıklarım umum mü
dürleri toplanıp konuşurmuş. Her 15 günde bir, on
ların halledemediği konuyu müsteşarlar seviyesin
de hailederleraaiş. Her ayda da bir kere müsteşar
ların halledemediği konuyu bakanlar halîedermiş. 
Türkiye'de böyle bir koordinasyona katiyen ihti
yaç vardır. Çünkü, kendilerinden bir misal verece
ğini; toprağı bol olsun, Profesör Reitcr hoca idi, bir 
mevzuu kendisiyle münakaşa ederken, bana ay
nen şunu söyledi: «Biz Almanlar çok şey bilmeyiz, 
bir şey biliriz, o sayede her şeyi öğreniriz. O da, ça
lışma metodu» dedi. Şimdi bakıyorum, Bakanak iyi 
niyetle bir teşebbüse giriyor, 4 vekâlette alâkalıdır, 
(Bizim de başımızdan geçti) aylar be aylar teşebbü
sünde Bakanlık bir neticeye ulaşamıyor. Neden?.. 
Yazışmalardan. Neden?.. Umum müdürler aiilaşa-
mıyor, müsteşarları, gitmiyor, müsteşarlar anlaşamı
yor, Bakanlar yan yana gelip konuşmuyor... 

Bu itibarla, çok bakanlıkla ügjli geniş çalışma 
sahası olan bu Bakanlığın bütçesi vesilesiyle, bütün 
Hükümet çalışmalarında temenni değer bu görüşü 
de beirifenek istiyorum, Erken netice alabilmemi
zin tek çıkar yoliı budur; ama bugüne kadarki tat
bikat bu yolda yüriimemişiir. 15 yıldır üzerinde ça-
Eişıîan, 20 yıldır üzerinde çalışılan; fakat Türkiye'de 
netice alınmayan konular vardır. Bu, p!anh devrede 
de böyledir, ondan evvelki devrede de böyledir. Se
bep?.. Çaîişma metodunuzdaki kifayetsizliktir. Bu
nu da, çok çalışkan Sayın Bakanın ele alıp, bir ne
ticeye ulaştırmasını temenniye değer gördüğüm bir 
nokta olarak arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çeîikbaş. 
Sayın üyeler; 

Bu suretle Ulaştırma Bakanlığı iîe Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı DevTet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Usaşhraıa Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
Bö-üiîî 
(Prag.) Lira 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
101 Genel Yönetim ve Destek 

Hizmetleri 18 279 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

111 Haberleşme Faaliyetleri Poli
tikasının Düzenlenme ve Ge
liştirmesi 1 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

112 Kara Ulaştırma Politikasının 
Düzenlenmesi ve Geliştirilme
si 3 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
ba! edilmiştir. 

1Î3 Deniz Ulaştırma Politikasının 
Düzenlenmesi ve Geîiştirilme-
si 109 543 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sivil Havacılık Politikasının 
Düzenlenme ve Geliştirilme
si 3 248 000 
BAŞKAN — Böüümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Deniz Ticaretinin Koor di-
nacyonu 767 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

116 Genel Ulaştırma Koordi
nasyon hizmetleri. 11 944 000 
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BAŞKAN — BöKimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 17 088 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bu! edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 4 117 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ediümiştir. 

111 Öğretim ve Eğitim Hizmetleri 14 006 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

900 Transferler 412 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü cetr elleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Senatoca kabul edil
miştir, hayırlı olsun efendim. 

19. — Devlet Hava Meydanları îşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/517; C. Se
natosu 1/515) (S. Sayısı : 637) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları îşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi 
hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler»,... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Devîet Hava Meydanları îşletmesi Genel Müdürlüğü 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları îşletmesi Ge

nel Müdürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hizmet
ler için bağlı (A) işaret?] cetvelde gösterildiği üzere, 
(375 500 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetvel! okutuyorum: 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 110 356 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uçuş Emniyetinin Sağlanması 116 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Havaalanı ve Yer Emniyeti
nin Sağlanması 139 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveüyle bir
likte oylanmza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları îşletmesi 

Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (375 500 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

B — Cetveli 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 202 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaba! etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 173 000 000 
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveîiyîe birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce 1977 maîî yalında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her b:rinin dayandığı hüküm
ler, bağEı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 maîî yıhnda 
da devam oîunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveîiyîe birlikte 
tasvibinize sunuyorum. Kabuî edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağîı (R) 
işaretlîi cetveîde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetveîiyîe birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kamın tasarısının tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabuî edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oyunuza sunulacaktır. 
Böylece Devlet Hava Meydanları 1977 malî yılı 

Bütçesi Yüce Senatoca kabul edilmiştir. Ulusumu
za hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Program gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanağı bütçesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü bütçesiyle birlikte görüşülecektir. 

Sayın üyeler; 
İlgililer yerberini alıncaya kadar, 22 . 10'da top

lanmak üzere Üçüncü Oturuma 10 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 22.00 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 22.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Erilin Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumanıbaşkanınca S. Ü.) Abdüîgani Dcmirkoî (Urfa) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LİĞİ BÜTÇESİ 

20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/514; C. Senatosu : 
1/512) (S. Sayısı : 634) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Bakan hazır. 

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1977 tarihli 

Grupları adına söz alan sayın grup sözcülerini 
okuyorum : 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin Dördüncü Oturu
munu açıyorum. 

Cumhuriyet Halk PartisSi Grupu adına Sayın Ta^ât 
Doğan, Millî Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunç-
kanat, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nâzım İne-
beyîi. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Saym Talât Doğan'da. Buyurun Sayın Doğan. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. II. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN (Ri
ze) — Saym Başkan, muhterem senatörler, Sayın Ba
kar»,, Bakanlığın değerfi yöneticileri; 
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1977 Malî Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçeli üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na görüşlerimizi ve isteklerimizi sunmak üzere yük
sek huzurlarınızda bulunuyorum. 

Genel olarak Sağlık Bakanlığı tüm mille Simizin 
sağlığını korumak, sağlığının devamını sağlamak ve 
sosyal güvenliğini temin etmekle görevSd'ir. Anayasa
mız ve yasalarımız bunu emreder. Kısaca, milletimi
zin sağlık işlerinden tek sorumlu kuruluş Sağlık Ba
kanlığıdır. Gerçek olan da budur. Ancak, fiilî durum 
'böyle değildir. Bugün yurdumuzda 50 Devlet ve özel 
teşebbüs kuruluşu kendilerine has anlayışla muayyen 
kesimlere, kendi arzularına göre sağlık hizmeti götür
meye çalışmakta, bu suret 50 çeşit sağlık hizmet? an
layışı ve doîayısıyîe sağlık gücümüzün 5ö'ye böîün-
mesiyle Sağlık Bakanlığının gücü zayıflamış, bu yüz
den büyük zaman, personel, makine, teçhizat israfı
na yol açılmıştır. 

Hizmetler tek elde toplanamadığından, hiç değil
se koordinasyon sağlanamadığından, buran kumaş 
lar büyük şehfîrferde yoğunlaşmış, kırsal bölgeler ih
mal edilmiştir. Başka bir deyimle, köy ve köylü % (Ki 
nüfusumuzun yüzde 7ö*ini, ashınızı ve esasımızı teş
kil etmektedirler ve köylü olduğumuzdan da lafla 
övünürüz.) sağkk hizmetleî'i ve sosyal güvence bakı
mından unutulmuşlardır. Kırsal bölgelerin sağlık hiz
metlerini 1/50'de güçle Sağlık Bakanlığı görmeye ça
lışmakta, bütün iyiniyetine rağmen hizmete yetme
mektedir, yetişememektedir. 

Bugün, mevcut siyasal, ekonomik ve sosyal anar
şiye ilâveten, daha köklü "sağlık snarşlsi'sl vardır. Bu 
anarşinin kurbanları; kimse farkında değil; ama bi
lenler iyi biliyor ki, yüzbinleri buhiyor. Kalkınırnanm 
temeli, sağlıklı vatandaşlardan oluşan ailelerin teşkil 
etîiğl millettir. Oysa ki, çoğunlukla tüten her ocakta 
inilti var, acı var, çaresizlik var. Sağlık anarşisi ve 
acısından millet, hayatın, yaşamanın tadını çıkaramı
yor. 

Büyük bir egoizma içerisinde, Cumhurbaşkanından 
en uçtaki parlamenter, Başbakanından en uçtaki ba
kan, müsteşarından en uçtaki müdür ve varlıklının her 
çeşidi, dilediği yerde, dilediği hastanede, dilediği heki
me rahathMa, yurt içinde, yurt dışınla sağlık prob
lemini kolaylıkla halledebiliyor, görüyor ve gördürü
yor. Milletin tümüne yakın çoğunluğu, müstemleke 
idarelerinde bile reva görülmeyen bir şekilde futbol 
topu gibi iller arasında, hastanelc- arasında pasîaşıîı-
yor. BiKffin vebali kimindir?.. Bu veba! kimden so
rulacak?.. Darımı bu kadar acı ve elim iken, yurdu-

, muzun tek disiplinli ve organize kuruluşu Sağhk Ba-
ı kanlığı yalnız bırakılmış ve bırakılmaktadır. 
j Muhterem senatörler; 
j Sağlık Bakanlığı Bütçe teklifini ve Bütçe raporu

nu incelemiş bulunuyorsunuz. Bakanlık, bu konular
da değerli ihtisas erbabına ve kuruluşlarına sahiptir. 
Yeterli ve doyurucu dokümanlarla gerçek dile getl-

i rillmjşilr, Dokümanlar iyi incelendiğinde, milletimizin 
I döıtte birine ancak koruyucu hekimlik ve tedavi edici 

hekimlik hizmetleri götürülebilmektedir. Ben burada 
detaya inmeyeceğim; istatistik rakamlarının dili bu
nu söylüyor ve gösteriyor. 

I Çskış yolu yok mudur?.. Vardır. Sağlık Bakanı ve 
yöneticileri görevini yapmışlar, kendilerine imkân ve
recek .yasa tekliflerini hazırlamışlar, hatta Parlamen
toya intikallerini de sağlamışlardı-!'. Ne var ki, Par
lamento siyasî bunalım içinde, Cephe Hükümeti buna
lım içinde, tutarsız, geçersiz. Güçlü değil, işlere hâ-
k'm değil İşte ba karmaşıktık içeririnde siyasî imha 

l mücadelesinde gerçek hizmet, sağlık hizmeti rayına 
i oturtulamıyor. Birbirimizi imha siyaseti yerine ihya 

siyrft'eti ikâme edilmedikçe, bu çaresizliğimiz maaüe-
İ sef sürüp gidecektir ve bizler de bu vebalin altından 
j kalamayacağız. 

Muhterem senatörler; 

Yurdumuz 780 576 km ., 42 milyon nüfusumuz 
yüzde 80 altyapı hizmetlerinden yoksun 85 bin yerîeş-

j rae yerlerinde yaşıyor. Sağlıkta önem taşıyan altyapı 
î hizmetleri; içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, çöp, 
i hava kirlenmesi ve diğer çevre sağhğı meseleleri haî-

ledilemeyen ülkelerde vatandaş sağlığının korunması 
'müziktin değildir. «Bu hizmetlerin yerine getlriîme-

| sinde, bulunan ve bilinen sorumlu kimdir?» diye han
gi vatandaşa sorarsanız sorunuz, alacağınız cevap; 

| «Sağhk Bakanlığı» olacaktır. Bu .işleri milletimiz do
ğal olarak Sağlık Bakanlığından bilir ve bekler. Oysa 
ki bu işlerin sorumluları İmar ve İskân Bakanlığı, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler ve özel ida
relerdir. Sağhk Bakanlığı, ancak bunlara bu işlerin 
yerine getirilmesi için arz etmek mevkiindedir. İster 

I yaparlar, ister .yapmazlar; karışamaz etkisi ve yetkisi 
j yoktur. Bu yüzden ba temel sorunlar çözülemediğin' 
i den, Bakanlığın tüm emekleri heder olur gider. Her 
| sene yani baştsn, yeni icadımız malum hastalığın Ki

barca ismi «Bağırsak enfeksiyonu» mücadelesi, aşıla-
j ma kampa nyalan, yeni başlan milyonlarca liralık ilâç 

d'sğîîîmı; bu israf böylece sürer gider. Dipsiz ambar, 
boş kiler misali gibi. Bu altyapı hizmetlerinin sorum-

| hısu, yetkilisi, emredeni Sağlık Bakanlığı oluncaya 
[ kaisır da böyle sürüp gidecektir. 
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Yakanda arz ettiğim, vatan sathında altyapı hiz
metlerinden yoksun 85 000 yerleşme yerindeki 42 mil
yon vatandaşa sağisk hizmeti götürme gayretlerimiz
de personel, hasta yatağı durumumuzu bilgilerinize 
arz etmek İsliyorum, 

31 Aralık 1975 tarihi itibariyle diploma tescili ya
pılmış hekim sayısı 23 511'dir. Ba yekûna emekli 
olanlar, vefat edenler, yurt dışında olanlar, meslek 
değiştirenler, parlamenter olanlar, serbest çaiişaniar 
dahildir. Gerçek hekimîik hizmeti ifa eden aktif he
kim sayısı, 15 bin civarındadır. Eczacı 7 023, diş 
tabibi 5 064, sağlık memuru 11 021, hemşire 9 266. 
hemşire yardımcısı 7 513, ebe 15 382, sağlık savaş 
memuru 2 849 ve yüksekokul mezunu hemşire ile 
sağlık memuru 490'dır. Bugün fiilen hizmet başında 
olan personelimizin adedi bu. 

Hasta yatağı sayısı 103 450'dir. Bu yataklardan 
% 6ö'ı işîefilebilmektedir. Hasta yatağı dağılımı şöy
ledir : 

Genel hasta yatağî, 75 233, ruh sağlığı hasta yata
ğı 7 124, göğüs hastalıkları yatağı 11 628, kadın ve 
doğum hastalıkları yatağı 7 275, kanser yatağı 309 ve 
diğer özel dal hasta yalakları 1 920. 

(Baştan beri arz ettiğim genel durum ve bu ye
tersiz personel ile hasta yatağı sayıları karşısında, 
mîlletimizin sağhk seviyesinin tespitindeki beynelmilel 
öiçüîere göre durumumuz da şöyledir : 

Bebek ölüm oram; şehirlerde binde 114,3, köyler
de binde 168,3. Köylerde şehirlerden daha fazla be
bekler ölmekte. Genel ortalama binde 153. Anne 
ölüm oranı oubinde 15, beynelmilel başlıklı en önerni'i 
hastalıklardan ölüm tespit listesinde hâlâ bulaşıcı has
talıklardan ölümler bu Ihtede ilk sıralarda yer almak
tadır. Ortalama ömür şehirlerde 58,6 y;l, köylerde 52,8 
yi!; genel ortalama 54,9 yıldır. Köylerdeki vatandaş-
Sarımız şehirlerdeki vatandaşlarumzdan daha çabuk 
ölüyorlar. 

Altyapı hizmetleri bir yana, bugün olması gere
ken personel ve hasta yatağını arz ediyorum : 

Hekim 60 000, eczacı 15 003, diş tabibi 16 000, 
hemşire ve hemşire yardımcısı 90 000, ebe 30 000, 
sağlık memuru 20 000, 

Bugünkü 100 000 yatağa ımıkabil 470 000 yatak 
olması lâzım. Bunun dağılımının da genel hasta ya
tağı 260 000, göğüs hastalıkları yatağı 70 0ÖÖ, ruh 
sağlığı hastalıkları yatağı 100 000, ana çocuk sağlığı 
(kadın ve doğum hastalıkları) yatağı 30 000, kanser 
yatağı 5 000, diğer özel dal hastalık yataklarının da 
5 000 olması gerekiyor. 
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Sağlık seviyemizin tespitinde de : Bebek ölüm ora-
ra binde 15, ense öHim oranı onbinde 5, beynelmi
lel onbaşlıklı hastalıkların öîiim listesinin, bulaşıcı has
talıkların erad'îke edilmesinden 'ötürü yeri yok. Orta
lama öm'ürün de 75 yıl olması gerekmektedir. 

Mukayeseli olarak arz ettiğim bu gerçekler kar
şısında, m'ille timizin sağhk seviyesi, sağlığına önem 
verineyişira'izden, ihmal ve beceriksizîikleriîB'iz yüzün
den, hak etmediği ve reva görülmemesi gereken bir şe
kilde dünya devletleri seviyesinden çok aşağıda kal-
mjşfcr. Bu rakamları yüksek bilgilerinize arz etmekte
ki maksadım, hepimizin tek tek iyice bilmesini sağ
lamak ve Yüce Senatoda sağlık konularında gereken 
yardımlanmzı sağlayabilmek içindir. 

Peki bu hep böyle mi kalacaktır?.. Tahiî ki ha
yır. Dünyanın en iyi sağlık sistemini ve organizasyo
nunu kurmuş olduğumuzu, mevzuat gereğince başar
mış olsak bile bu sistem ve organizasyonu işlete
cek ve yürütecek bu işe yatkın yeterli sayıda perso
nelin teminine eîbirlîği ile çalışmamız gereklidir. Bu
gün milletimizin menfaatine, yurdumuzun coğrafî ya
nışına en uygun sistem ve organizasyon olan sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 1962 yılından beri uy-
lulannıaktadır. Sistemin gerektirdiği personel yetişti-
-ilmesinde şart olan başarı gösterilemediğinden, bek

lenilen sağlıkta kalkınma sonucuna ulaşılamamıştır. 
Yukarıda da arz ettiğim gibi, sağhk ve yardımcı 

^ağlık personeli dallarında yüzde 75 eksiği ile sağhk 
hizmetlerini görmeye ve sosyalizasyonu yürütmeye 
uğraşıyoruz. Bundan böyle, hiç zaman kaybetmeden 
personel noksanlığını giderecek ve artan nüfusumu
zun ihtiyacım karşılayacak sayıda sağlık ve yardımcı 
-ağlık personeli yetiştirmeye başlamalıyız. 

Bu işi kini yapacak?.. Hekim yetiştirilmesinde gö-
-ev, üniversitelerimiz tıp fakültelerine, yardımcı sağ-
*j'k personeli yetiştirilmesi görevi de Sağlık Bakanlı
ğına ait bulunuyor. 

Mfîlî Eğitim Bakanlığının 1975*te verdiği resmî 
biügiye göre 16, 1976'da verdiği bilgiye göre de 15 
tıp fakültemiz vardır. 1974'te 7 tıp fakültesinden 1 009, 
1975'te 8 tıp fakültesinden 1 158 hekim mezun ol
muştur. 

1974 - 1975 ders yılında 1 738 öğrenci alınmış, 1975 
- 1976 yılı için 1 860 kontenjan tanınmıştır. 1974 -
1975 yılında öğretim üyesi ve yardımcısı sayısı 3 054, 
1975 - 1976 yılında 3 568 kişidir. Oysa ki, her yıl 
beklenilen sağhk hizmetini milletimize verebilmemiz 
'ç'ii 3 000 hekim mezun verilmesi gereklidir. Bunun 
aiimda bir sayı, her geçen yıl milletimizin sağlığını 
koruma yönünden daha da zorluklara itecektir. 
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Tıp fakültesi adedinin artması, öğretim üyeleri sa
yısı, profesör ve doçentlerin artması, tıp öğrencisi sa
yısının artmasını aynı oranda etkilememiştir. 1975 -
1976 yılında tüm sınıflardaki öğrenci sayısı 10 686, 
öğrenim üyesi sayısı 3 568 olmasına ve üç öğrenciye 
bir öğretim üyesi düşmüş olmasına rağmen, işte bu
r s l a içinde bulunduğumuz acı ve elim sağlık seviye-
mıizle kabili telif olmayan bir umursamazlık var. 1945 
yılında bir tıp fakültesi varken, o yıllarda alman öğ
renci sayısı 610 - 866 arasında değişiyor. Bu tıp fa
kültesi, 1967 yılında hızla arîan nüfus, hekime olan 
büyük ihtiyaç, tıp öğrenimi yapmak isteyen gençlerin 
sayısında hızla çoğalma olduğu gerekçesiyle, ikinci tıp 
fakültesi açılması istenmiş ve Parlamento gerekli ka
nunla bu imkânı sağlamıştır. Niçin sağlamıştır?.. Daha 
çok öğrenci alınacak ve daha çok hekim yetiştirilecek 
diye. Sonuç : 1974 yılında İstanbul Üniversitesi iki tıp 
fakültesine birden alman öğrenci saysu 353 kişidir. 
32 sene evvel tek fakülte iken alınan 866, iki fakülte 
olunca 1974'te alınan 353. Bunun izahı nasıl müm
kün olacak; bu kadar aldatmaca olabilir mi?.. Ol
muştur muhterem senatörler. Peki, bu ikinci tıp fa
kültesi açılması kanunu hiç.mi fayda sağlamamıştır?.. 
Hayır sağlamıştır. Kürsülerde yığılan öğretim üyeleri
ne İstanbul'dan ayrılmamayı ve bunu temin için kür
sü, unvan ve kadro sağlamıştır. Kendilerini kurtar
mışlar rahatlarını sağlamışlardır. 

Bunca tıp fakültesi ve bunca öğretim üyesi varken, 
daha fazîa hekim yetiştirmemek gafletinde nasıl olu
yor da bulunuyorlar? Bunun anlaşılması zordur. So
rumlular bunu açıklamalıdırlar. Dert nerede, yara ne
rede bilelim, bilelim ki, belki bir gün bir çaresini bu
lacak Allah'ın hayırlı bir kulu çıkar. 

Hekim sayımızın azlığı bir yana, bir de bunların 
yurt dışına gitmelerini önleyecek tedbirlerini alama
dığımızdan hekimlerimizi yabancılar kolayca transfer 
edebiliyorlar. Çünkü bizde olduğu gibi, tıp öğrenimi
ne hevesli bol sayıda gençleri yok. Onlarda öğreni
mi ve çalışma düzeni zor olan hekimlik mesleğine 
gençler iltifat etmiyorlar. Bu yüzden, yabancı ülke
lerden transfer ettikleri hekimlerle açıklarını kapatı
yorlar. Almanya'ya, Amerika'ya yılda 50 bin dolar, bi
zim paramızla 900 bin lira ücret, her türlü çalışma 
kolaylığı ve güvencesi, sosyal haklar verildiği sürece 
bu gidiş olacaktır. Ta ki, onların seviyesine biz de 
gelinceye kadar. 

Bir bakıma bunda da fayda vardır. Gelişen tıbbı, 
ona bağlı teknolojiyi eninde sonunda yurda getire
ceklerdir; ama bugün bile Libya'ya hekim gidiyor. 

İşte bunun izahı yoktur. Bunun günahı hekimler
de değil, ortalama ömür her vatandaştan az olan, has
talarının tedavisi iîe uğraşırken hastalanıp ölen sağ
lık personeline yıpranma zammını çok gören Par
lamentonun ve Devletindir. Hekimlere en az hâkim
ler kadar huzur içinde çalışma olanağı sağlayamazsak, 
hekimin aldığının istihkak değil, hak olduğunu ka
bul etmezsek, aslında memur olmayan hekimi me
mur baremi içinde sıkıştırır durursak, beşikten mezara 
hayat mücadelesi, can mücadelesi veren, vatandaşla 
beraber aynı mücadeleyi veren hekimi kendimizle bir 
tutup, kıskanıp, hor görüp, daima hırpalarsak hekim 
küser gider, davranışlarımız değişmedikçe de gidecek
lerdir. 

Hekimlerinizin yurt dışına gitmelerini önleyecek, 
azaltacak tedbirleri düşünüp bulmaya mecburuz. Yurt 
dışmdan döneceklere yardım etmek, kolaylık göster
mek karşılıklı menfaatimizedir. 

Dönmek isteyenlerin müracaatları vardır; istekleri 
kısaca şunlardır : 

Getirecekleri cihazlar için gümrük muafiyeti. 
Sigorta primlerinin S. S. K. veya Bağ - Kur'a akta

rılması. 
Tabahet Uzmanlık Tüzüğünde günün şartlarına 

uygun değişiklik yapılması. 
Yabancı ülkelerde almış oldukları ihtisaslarının 

tasdik ve tescil edilmesi. 
Tasarruflarının devlet kanahyle sağlık konusunda

ki yatıranlara aktarılması. 
Doktorlar bankası kurulması. 
Çocuklarına, öğrenimlerine devam için yabancı 

dille öğrenim yapan okullara girişte öncelik tanın
ması. 

Bu bakımdan, gerekli mevzuat değişikliğine şim
diden başlanılmalıdır. 

Sağhk Bakanlığının görevi olan yarduncı sağlık 
personeli; ki bunlar hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, 
sağhk memuru, sağlık teknisyeni, sağlık sekreteridir 
ve bunların yetiştirilmesine geçiyorum. 

Sağhk hizmetleri bildiğiniz gibi, ekip hizmetidir. 
Öder hekimdir. Yardımcıları, yukarıda saydığım yar
dımcı sağhk personelidir. Bugün Sağlık Bakanlığı; 
sağlık teknisyenleri ve sağhk sekreterler1! dışında yar-
dmıcı sağlık personeli yetiştirilmesi işini iyi bir 
planlama ile açtığı, açmakta olduğu, ileri yıllarda aça
cağı sağlık koleji, sağhk okulu, enstitü ve yüksekokul
ları da yoluna koymuş ve başarı yoluna girmiştir. 

Sağlık teknisyenleri, sağlık sekreterleri yetiştiril
mesi işine de el atılmasını bekliyoruz. 
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Sağlık hizmetlerisin sosyalleştirilmesi, kısaca halk 
deyimi ile sosyalizasyona değinmek İstiyorum : 

Sağlık Hizmetlerinin SösyaiieştirîJmesi Kanunu 
6 Ocak 1961'de çıkarılmıştır. Büyük bir eser ve büyük 
bir hizmettir. 

Neden sosyalizasyon?.. 

Başlangıçta arz ettiğim, milletimizin sağiık seviye
sinin geri kalmışlığının sebebi araştırılmış, neticede 
sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlara; köy, şehir, ka
saba farkı gözetmeden eşit ve dengeli göiüremediği-
miz görülmüş. Varılan sonuç : % 30 nüfus şehirlerde 
yaşıyor, % 70 nüfus köylerde yaşıyor; bu köyler nü
fusu sağlık hizmetlerinden tamamen yoksun, sağlık 
üniteleri kendisine çok uzaklarda, gitme olanağı yok; 
gidebilse de öküzünü, tarlasını salmadan tedavi ola
nağı yok ve bu böyle sürdükçe mîlletimizin sağlık 
seviyelini yükseltmek tamamen olanaksız. 

O halde, köyde köylünün ayağına gitmek lâzım; 
kısaca, öküzünü, tarlasını sattırmadan tedavisini yap
tırmak, sağlık hizmetlerini yaymak lâzım. Efendimiz, 
siyasî, ekonomik, askerî velinimetimiz olan köylüye 
hizmetkârlığımızı, vefa ve sadakat borcumuzu biîme-
miz lâzım. İşte kısaca sosyalizasyonun nedeni budur. 

Sosyalizasyon bugüne kadar büyük işîer başar
mıştır. Yurdumuzda neyin, ne kadar muvaffak oldu
ğu bilinen bir devirde, olabilmesi gereken ölçüde 
muvaffak olmuştur. Her ne kadar aksini savunanlar 
İsrarla inatla varsa da, geçmişi bilenler, zamanı yaşa
yanlar, geleceği düşünebilenler gerçeği kabul etmekte
dirler. 

Sosyalizasyon, beklenilen ve istenilen seviyeye ge
tirilememişse, kabahat bu yeni sistemde değil, bu sis
teme inanmayanların ve elan inanmamakta ve hekim 
yetiştirmemekte direnenlerindir. Bunun tartışılması ye
ri Yüce Senato değildir. Sosyalizasyon Kanununun 
22 nci maddesi gereğince her yıl toplanması zarurî 
olan genel kuruldur. Bu kurulun zamanında toplanıp 
meseleyi görüşmesinde büyük faydalar umuyoruz. 

Şu içinde bulunduğumuz kış mevsiminde, yurdu
muzda ihbarı mecburi, tespiti ve tedavisi mecburi en 
az 700 bin kızamık vakası vardır. Bunun tespit edile
bileni, imkân nispetinde tedavi edilebileni löö bin civa
rındadır. Bu miktarın yarısına yakın kısmı 14 milyon 
nüfusu kapsayan, fiilen hizmette olan, her türlü alt
yapı hizmetlerinden yoksun, en sert iklime sahip Do
ğudaki ve Orta Anadolu'daki sosyalizasyon bölgesin
dedir. 

Diğer yarısı, 23 milyon nüfusu kapsayan; geliş
in *ş, nispeten gelişmiş sosyalizasyon dışı bölgededir. 
Sağlık teşkilâtı, sistemin özelliği, milletimizin yerleş
me dağılımına uygunluğu yüzlünden sosyalizasyon böl
gesinde vatandaş sağlığına üç katı daha fazla sahip 
bulunmaktadır. Kızamık kasaplarında ölüm oram 
% 3 civarındadır. Sosyalizasyon bölgesinde binde 4'e 
kadar düşürülen yıllar olmuştur. Ebelik hizmetleri! sos
yalizasyonda % 60 oranında ebeler eliyle yapılabile
cek hale gelmiştir. Bunun nedeni; sosyalizasyondaki 
personelin diğer bölgedeki personelden daha farklı ol
duğundan değil, sistem icabı köye kadar personelin ve 
ilâcın götürülmüş olmasında, ayaklarında tıbbî müda
halenin az seviyede de otea yapıhnasındadır. 

Bugün ne istiyoruz? 
Sağlık hizmetlerinde bir elden idare, vatandaşın, 

ayağında veya yakınında sağlık hizmetlerinden istifa
desi, koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması, tedavi 
edici hekimliğin para alış verişi olmadan görülebil
mesi, personelin huzuru ve hak ettiği ücretin verile
bilmeli, toplum kalkınması, vatandaşların ve kamu 
kuruluşlarının sağlık hizmetlerine prim ödemesi, mo
dern sevk ve idare, polivalan hizmet, ademî merke
ziyetçi hizmet, tam gün hizmet, hizmet içi eğitim, iş
başında usta - çırak misa2i eğitim, tıp öğrencilerinin 
sahada eğitimi, ambulans hizmetleri; hepsi bu Ka
nunda, yani Sosyalizasyon Kanununda var. Bunları 
kim yapacak? Sosyalizasyon Kanununun 21 nci mad
desi gereğince kurulan ve 225 sayılı Kanunla plan
lama, yürütme, denetleme görevleriyle görevlendirilen 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığıdır. Bu Başkanlığa 
yalnız ve yalnız yardımcı olmak yeterlidir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sürenizin dolmasına 
beş dakikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN 
(Devamla) — Hepsi mi beş dakika? 

BAŞKAN — Evet. İkinci kez beş dakika daha 
halikınız var. İkisini bir arada kullandırabilirim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT DOĞAN 
(Devamla) — Onu da kullanacağım. 

Sayın Başkanım, sosyalleştirmenin yurt sathında 
yayılmasında ebelik hizmetlerinin köylü annelerin 
ayağmda görülebilmesi için sağlık evleri yapımına 
önem vermesinde ve personelin özlük haklarının ko
runmasında gösterdiği gayret ve basandan dolayı se
viniyor ve kendisini kutluyorum. Sosyalleştirme Dai
resinin bu olumlu çalışmalardaki başarısından da 
övünüyoruz. 
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Baştan beri arz ettiğim durumlar karaşındaki or
tamda, her şeyden sorumlu tutulan ye kendisinden 
mucize beklenen sağlık bütçesine geçiyorum. 

6 508 440 000 Ura gibi, ilk nazarda büyük görü
len bir bütçe ile sanki karşı karşıyayız; ama gerçek 
böyle değil. Bu bütçeden 42 milyon nüfusa götürüle
cek hizmet bütçesi aslında 1 130 677 000 liradır. 
Kişi basma 27 lira düşüyor. Bu para ile bugün bir 
kişinin mecburî olan çiçek aşısı bile yapılamaz. Sağ
lık BakanhğiFîa bu kadar ödenek ayniabfliyor ve on
dan sonra kendisinden mucize bekliyoruz... Mümkün 
değildir. Bu yıl da sıkıntılar, zorluklar sürüp gide
cektir. 

10 milyon nüfusun sosyaî güvenlikten yararlana
rak, kısmen tedavi edici hekimlik hizmetlerinden fay
dalandıklarım kabul edersek, 32 milyon nüfusun te
davi edici hizmetleri ve 42 milyon nüfusun koruyucu 
hekimlik hizmetleri Sağlık Bakanlığınca bu 1 milyar 
130 milyon 677 bin lira ile yapılacaktır ki, mümkün 
değildir. 

Bunun içindir ki, hastanelerde hastadan pijama, 
terlik, havlu, sabun, bardak, çata! - kaşık, hatta ilâç, 
serum ve kan kendisinden aknır. Bunun içindir ki, 
bulaşıcı hastalıklara musap olan, ilk yard=ma muh
taç olan, ebelik hizmetlerine muhtaç vatandaşlara 
ilâç yerine, pansuman malzemesi yerine, kuru reçete 
kâğıdı ve nasihat verilmektedir. 

Bütün bu yokluklar içerisinde yılmadan çalışan, 
hizmetin ayakta durmasını başaran, veremi, sıtmayı, 
frengiyi, kolerayı, trahomu eradike yoluna giren, 
ambulans hizmetlerini, depolama hizmetlerini yürü
ten, sosyalleştirmeyi yaygınlaştıran, kimsesiz çocukla
rın bakımı sağlayan, gece - gündüz hastanelerde, kır
sal bölgelerde hastaların tedavisi için çırpman Sağlık 
Bakanlığının sayın Bakam, değerli yöneticileri, taşra
da çalışan fedakâr sağhk ve yardımcı personeli ile 
diğer personel, sizlere şükran ve miziBet borcumuz 
vardır. Yerine getirmekten şeref duyuyoruz. 

Sağlık hizmetlerinde zaman gerektiren uzun va
deli ve yıllık programlarda gerçekleşmesi mümkün 
kısa vadeli işler vardır, Uzun vadeli işlerin 5 yıllık 
kalkınma planları içerisinde değerlendirilmesini bek
liyoruz. 

Mevcut duruma rahatlık ve emniyet getirilmesi 
bakımından kısa vadede yapılması mümkün olan 
işlerden: 

1. Merkez ve taşra teşkilâtında kadro yoklu
ğundan tıkanıklık vardır. Hizmet sürelerine uygun 
kadro olmadığından çalışmak isteyen personeli Ba

kanlık tayin edememektedir. Binlerce boş yer olma
sına rağmen, bu duruma personel şaşsp kalmaktadır. 
Personel Kanunu ile intibaklan hizmet sürelerine 
göre yapılan personelin de çoğunlukla müktesep kad
roları yoktur. Beş derece alt kadrolarda çalıştırıl
makta oları personel vardır. Terfi süresini doldur-
rauş olanlar terfi edememektedir. Bu çelişkilerin 
giderilmesi zorunludur. 

2. Sağhk koleji, sağhk okulu mezunu hemşire 
ve ebeler ailelerinin yaşadığı iller dışı bölgelere ata
nıyorlar. Örf ve geleneklerimiz, kız çocuğunu yalnız 
bırakmayı kabul etmez. Bu yüzden aileler bölünüyor. 
Bölünen ailelerin yeniden birleşmesi için önlenemeyen 
müracaatlara sebebiyet veriliyor. 

Bakanlık bu müracaatları cevaplandırmaktan, 
aslî görevini yapacak zaman bulamıyor. Yeni me
zun bu personeli öncelikle kadro müsaadesi oranında 
istedikleri illere verecek bir sisiemin getirilmesini ıs
rarla istiyoruz. Bunu Bakanlığın tecrübeli yetkilileri 
kısa bir zamanda hazıriayabiiMer kanaatindeyim. 

3. Görgü ve bilgiyi artırmak için yurt dışı gezi
lere devamlı olarak belirli personel gönderilmekte
dir. İstisnaî haller hariç, taşrada Bakanlığım bütün 
yükünü çeken personele bu haktan istifade tanınırsa 
sevgi, saygı ve güvence artacak, şevkle çalışma ar
zusu doğacaktır. 

4. Büyük merkezlerdeki hastanelerin personel, 
tıbbî - sıhhî malzeme, makine, araç ve gereç stan
dartları iş akımına, hasta akımına göre düşünülmeli 
ve planlanmalıdır. Hastanelerde hasta yatağı sahası 
ile personel çalışma sahaları arasında dengesizlik vardır. 
Yerleşme planı yapılarak hasta yatağı sahası ve sa
yısı artırılmalıdır. Hastanelerde hasta akımı, iş akımı 
çalışmaları yapılmalı, gereksiz dolaşmaları bekleme
leri, zaman harcamaları uygun yerleşmelere gidile
rek önlenmelidir. İş ölçmesi yapılarak hizmetleri çok 
olan şubelerin hizmetleri az olan şubelere kaydırıl
malı, bu suretle verim çoğaltılmalıdır. Büyük mer
kezlerde hasta yatağı bulmak meseledir. Oysaki bu 
merkezlerdeki hasta yatak adetlerinin artırılması ola
nağı vardır. Bunun dışında servislerde şezlong bu
lundurulmalı, yatması gerekli hiç bir hasta geri çev-
rlknemelidir. «Hastanelerde yer yoktur, yatırmazlar, 
perişan olurum.» korkusunu vatandaşlardan silme
miz lâzımdır, vicdan borcumuzdur. Hastanelerde ya
tak sayısı servislere göre bölünmüştür. Bir serviste 
yer yoktur, diğer servislerde ise boş yerler vardır ve 
olabilir. Yatması gerekli hasta, «Servisinde yer yok
tuk.» diye geri çevrilmemeli, boş yer olan diğer 
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servislere kabul edilmeli ve ilgili servisçe takip edil
melidir. Polikliniklere müracaat eden hastaların, ağır 
hastaların kendi başlarına kapı kapı dolaştınbsıaîîîa-
lan, personel tarafından sedyelere, tekerlekli araba
lara alınarak, hem yataklarına yatırılıp, personel ta
rdımdan rutin hizmetleri, medenî memleketlerde ol
duğu gibi, bizde de görülmeye başlanmalıdır. 

Hastanelerimizdeki denetimler idarîdir. Artık, yi
ne medenî memleketlerde olduğu gibi, ilmî, tıbbî de
netimin yapılması zamanı gelmiş geçmiştir. Bu hu
susun üzerinde artık önemle durulmalıdır; türlü yan
lışlıklarla olan ölüm dedikodularının önü bu suretle 
de alınıp vatandaş vicdan huzuruna kavuşturulmalı
dır. 

Vatandaş sağkk derdini halletmek için modern 
tıbbın tüm olanaklarından istifadeyi haklı olarak dü
şünmekte, bu yüzden de Ankara - İstanbul - İzmir 
illerine akmaktadır. Başkent Ankara, gelen vatan
daşlara çok yöaîü faydalar sağladığından, senatör ve 
milletvekillerinin görev yeri olduğundan, bu hasta 
akımı hepsinden fazladır. Bu olağanüstü hasta trafi
ğini çoğunlukla Numune Hastanesi, Ankara Hasta
nesi, Doğumevi, Onkoloji Hcstanesi, Rehabilitasyon 
Merkezi ve Atatürk Sanatoryumu taşımaktadır. Say
dığım bu sağlık kuruluşlarında tespit ettim; kapasi
telerinin çok üstünde bir hizmet vermektedirler. İliş
kilerimizde bütün zorluklarına rağmen gördüğümüz 
kolaylıklar için, müesseselerin başhekim, hekim ve 
yardımcı sağlık hizmetlerinde çakşan personeline te
şekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu müeseseîere ödenek j 
tahsisini ve personel takviyesini teklif ediyoruz. 

Ankara - İstanbul - Ege Tıp fakülteleri hariç, di
ğer tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 
açılmıştır ve büyük ölçüde de Sağlık Bakanlığının 
ödeneği ve personeli ile işletilmektedirler. Ancak, 
ba hastanelerden vatandaşların yararlanmaları, ru
tin hizmetleri eskisine oranla azalmıştır. Bakanlık 
hastanelerini üniversitelere verip, üniversiteler inat 
edip tıp doktoru yetiştirmediklerine göre, tıp fakül
teleri açtırarak oralarda söz hakkını yitireceği yerde, 
kendisi hazır tıp fakültesi olabilecek Ankara, Nu
mune, Ankara Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Numune 
Hastanesi, Şişli Devlet Hastanesi ve bu illerdeki ka
dın ve doğum hastalıkları, çocuk hastalıkları hastane
leriyle Onkoloji. Hastanesi, Rehabilitasyon Merkezi, 
Akliye ve İntaniye hastaneleri ile Hıfzıssıhha Ensti
tüsü, Hıfzıssîhha Okulu gibi kuruluşların katkılarını 
sağlamak suretiyle rahatlıkla tıp fakültesi açabilecek 
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güçtedir. Bu saydığım kuruluşlar eğitim ve öğretim 
kuruluşlarıdır. Servislerin başında profesör karşılığı 
şefler, doçent karş&ğı şef muavinleri ve yeter sayıda 
mütehassıs hekimler vardır. 

Bunların değerleri münakaşa götürmez derecede 
övünülecek seviyededir. Bakanlığın bu düşüncemizi 
incelemesini istiyoruz. 

Yüksek İhtisas Hastanesinin fonksiyonu nedir?.. 
Halihazır durumda Devlet ve Numune hastaneleri sta
tüsünde çalışıyor; ama acil polikliniği, acil nöbeti yok
tur. Neden?... saatleri dışmda, millî ve dinî bayram 
günlerinde, geceleyin ve hafta tatillerinde bu Hastane 
hasta ve acil veka kabul etmez. Neden?. Bu Hastanenin 
statüsü yeniden vatandaş lehine düzenlenmelidir. 

Hastanelerde haberleşme için telefon santralleri 
vardır, Bu santrallerde görevli memurlar veya memure-
ler ne iş yaparlar ki, hiç bir zaman hastaneyi arayan 
vatandaşa cevap vermezler. Allah aşkına, bu aksak
lığı düzeltmek te mi zor bir iştir? Neden dikkat edil
mez? Neden halledilmez; anlaşılması mümkün değil
dir. 

Önemli gördüğüm bir iki maddeyi müsaadelerinizle 
arz edeyim. 

1976 Bütçesinde değindiğimiz ve «1 - 4 Kararna
mesi» diye isimlendirdiğimiz kadroların ve bu kad
rolara ait artı ödeneklerin büyük çoğunlukla temin 
edilmesi ile mevcut adaletsizliğin giderilmiş olmasmı, 
huzurun sağlanmış olmasını gördüğümüzden Bakanlı
ğın bu başarısını kutluyoruz. 1 - 4 Kararnamesi, kad
ro ve artı öcleseklerinin koruyucu hekimlik ve tedavi 
edici hekimlikte esas hizmeti gören lider hekimlere 
yaygınlaştırılmasını, gerçek hizmet, adalet ve huzur 
için bekliyoruz. 

Burada bir noktaya işaret edeceğim. Merkezde, 
Sosyalleştirme Başkan Muavinlerine 3 200, Genel Mü
dür muavinlerine 4 200 lira yan ödeme tespit edilmiş. 
Bir yanlışlık yapıldığı kanaatindeyim, düzeltilmesini 
rica ediyoruz. Artık Sosyalleştirme Dairesi ile uğraş
maktan vazgeçelim. 

Geri zekâlı çocukların bakım ve tedavilerinin im
kân nispetinde sağlanabilmesi için bunlara ait sağlık 
kuruluşlarının yapılmasına geçilmelidir. 

Muhterem senatörler; 
Milletimizin sağlık seviyesinin yükseltilmesinde, 

yapılması gerekli konulara imkân nispetinde değinmiş 
bulunuyoruz. 1977 Malî Yılı Bütçesinin, bu görüşîeri-

I mize yardımcı olması arzumuzla, tüm Milletimize ve 
j Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 
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Saygılar sunarım. (C. H, P. sîraîanndan alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talât Doğan. 
Konuşma sırası Millî Birlik Grapu sözcüsü Sayın 

Haydar Tunçkanat'ta; buyurun Sayın Tunçkanat. 
M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA

NAT (Tabiî Üye) Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Miilî Birlik Grupumın Sağhk Bütçesindeki görüş

lerini açıklamak üzere söz aldım. 
Sağhk hizmetlerinin sosyalleştirilmesini öngören 

224 sayılı Yasanın 1 nci maddesinde «İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağ
hk hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uy
gun bir şekilde ifasını sağlamak maksadıyle tababet 
ve tababetle ilgili hizmetler bu Kanun çerçevesinde 
hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecek-
tir.» Hükmü bir amaç ve bir ilke olarak yer almîştır; 
fakat bu amaç ve ilkenin taşıdığı anlamı Bakanlığın 
henüz anlamış olduğunu zannetmiyorum. 

Plan ve programlara göre; uygulama, malırumi-
yet bölgelerinden, yani sağhk hizmetlerinden hemen 
hiç yarraîanmayan illerden başlamak üzere, 15 yılda 
tamamlanmış olacaktı. Sosyalizasyon, 1962 yılında 
başladığına göre; yeterli ödenek, inançlı ve azimli bir 
uygulama ile sürdürülmüş olsaydı, bu yıl bütün ülke
de sağlık hizmetleri sosyaîleştiı ilmiş olacaktı. Böyle
ce, tüm vatandaşlar sağlık hizmetleri için ödedikleri 
prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerin
den ayrılan tahsisat karşılığı her çeşit sağ'ık hizmetle
rinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafın bir 
kısmına katılmak suretiyle, eşit biçimde " yararlanma 
olanağı bulacaklardı. Büyük şehirlere her geçen gün 
artan hasta akını ve onunla orantılı olarak kurulan 
bol kazançlı devlet hastaneleri ile hastaları insafsızca 
sömüren pazarlar kurulamayacaktı, yol parası ve dok
tor vizite ücretin: öâeme gücünde olmayan vatandaş
lar ölüme terkedilmeyecekti, 

Hastanelerdeki üçüncü sınrf yataklardan zaten pa
ra aîınamıyordu, bunların, ücretsiz olması yerindedir, 
formaliteleri ve yazışmaları azaltacaktır. Bunu olum
lu karşılıyoruz; fakat bu, hiç bir zaman ülkemizde 
sağhk hizmetlerinden yararlanmanın sosyal adalete uy
gun bir biçimde olduğunu göstermez, Bugünkü durum, 
sosyalizasyon bölgelerinde amaçlananın tam tersine 
gelişmekte olduğunu göstermektedir. Ne büyük heye
can ve şevkle başlamıştı, ne kadar güzel gelişiyordu; 
sağhk hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelere, yalnız 
sağhk hizmetleri değil, Devletin sıcak ve şefkatli eli, 
medeniyet ve kalkınma da gidiyordu. Vatandaşlar, 
kendilerine ilk kez uzanan bu Devlet elini minnetle 
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sıkıyor, ona güveniyor ve sımsıkı sarılıyorlardı. 
Sonra ne oldu, nasıl oldu da, bu heyecan durdu ve 

yolundan, amacından saptırılarak, bugünkü gösterme
lik d umma getirildi?... 

1963 - 1964'te Muş, Bitlis, Van ve Ağrı illerin
deki sağlık ocaklarının (Köylerdeki sağhk ocakları 
dahil) % 80'inln doktorları tamamlanmıştı. Her has-
tahanede 8 - 10 tane uzman doktor vardı. Bugün du
rum nedir? Elimizdeki Bütçe Raporuna göre; 1976 
yılma kadar hizmete giren 32 il ve 4 eğitim bölge
sindeki sağhk ocakları sayısı 1139'dur. Toplam 14 mil
yon kişiye hizmet götürülmüş olacaktı. Bu hesaba 
göre; sosyalleştirmenin 15 nci yılına girilirken 35 ilimiz 
ve 26 milyon insanımız bu hizmetten yoksun bulun
maktadır. 

Gerçekte; Sosyalizasyon adı altında yapılan uygu-
lamanm da sosyalizasyonla bir ilgisi yoktur. Sosyali
zasyonun uygulandığı bölgedeki, 1139 sağhk ocağında 
516 pratisyen hekimle, 590 hemşire vardır. Bu du
ruma göre; her 11 sağlık ocağının 6'sında doktor ve 
hemşire yoktur. Bu bölgedeki doktorların çoğu da 
il ve ilçe merkezlerindeki sağhk ocaklarmdadır. Köy
lerdeki sağlık ocaklarında kaç doktor olduğunu Sa
yın Bakan açıklarlarsa, gerçek durumun ne kadar feci 
olduğu görülecektir. 

Türkiye'de mevcut 23601 doktordan 8080'i İstan
bul'da, 5G64'ü Ankara'da, 2758'i İzmir'dedir. Toplam 
olarak 15902 doktor bu üç büyük şehirde toplanmıştır. 
Geriye kalan 7699 doktor da, 64 ilimize dengesiz bir 
biçimde dağılmış bulunmaktadır. Kırşehir ve Tunceli 
illerimizde İ l "er Bitlis'te 12, Bingöl'de 13 doktor var
dır. Bunlar, sosyalizasyona dahil illerimizdir. Bitlis' 
te 14, Bingöl'de 17, Tunceli'de 21 sağhk ocağı ve ayrı
ca hastaneler vardır. Köylerdeki sağhk ocaklarının 
doktorsuz olduğu bir gerçektir. 

Bütçe Raporunun 8 sayılı ekinde; sosyalleştirme
den önce ve sonraki sağhk personel durumu gösteril
miş. Verilen bilgiye göre; 1962'nin başında, sosyali
zasyon bölgesinde 319 uzman hekim varmış, sosyali
zasyondan sonra bu sayı 386'ya yükselmiş. 1962'de 
324 olan pratisyen hekim sayısı şimdi 616'ya ulaş
mış. Uzman ve pratisyen hekim sayısı 1962 başında 
643 iken, 1976?da bu sayı 1002'ye yükselmiş görünü
yor. fîk bakışta çok sevindirici gibi görünen bu ra
kamların ne kadar aldatıcı olduğu küçük bir incele
me ile anlaşılmaktadır. 1962'de o bölgede, Erzurum 
ve Diyarbakır Tıp Fakülteleri açılmamıştı. Bu fakül
telerin kadrolarında bulunan ve sosyalizasyonla hiç 
bir ilgisi olmayan 382 öğretim görevlisi hekimi, 1002' 
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den çıkarırsak gerçek sayının 62Q'ye indiği görülür ki; 
bu sayı, bu bölgede 1962 yılı başında bulunan dok
tor sayısından 23 doktor daha azdır. Sosyalizasyon 
uygulaması her yıl yayılmasına rağmen, bölgedeki 
hekim sayısı artacağına eksilmiştir. 

1962'de nüfusumuz 28 milyon ve doktor sayısı da 
çok daha azdı. Yeni t;p fakülteleri açıldı, doktor sa
yısı arttı. Nüfusumuz 42 milyona yükseldi; fakat sos
yalizasyonun kapsamına giren illerdeki doktor sayısı 
1962 yılındakinden de eksiktir. Bu da gösteriyor ki, 
sosyalizasyon amacından saptırılmış ve göstermelik 
bir haldedir. Bunun aksini kimse iddia edemez. Bu 
neden böyle olmuştur; bunu kısaca açıklamak iste
rim; 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini öngören 
224 sayılı Yasa, sağlık hizmetlerini bir kamu görevi ve 
hizmeti olarak kabul etmiştir. Başka türlüsü zaten sos
yalizasyon olamazdı. Serbest pazar ekonomisi ile sos
yalleştirmenin mümkün olamayacağı bir gerçektir. Ba
kanlığın yanılgısı ve uygulamasındaki sapma burada 
başlamaktadır. Bu Yasanın 3 ncü maddesine bakıldı
ğında bu gerçeği görmemek mümkün değildir. Bu 
maddeyi aynen okuyorum; «Sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirildiği bölge veya kurumlarda çalışan amme 
sektörünün sağlık personeli ücret mukabilinde veya 
herhangi bir şekilde menfaat sağlayarak serbest mes
lek icra edemezler. Telif ve tercüme hakları, kon
ferans ücretleri, ümî mükâfatlar gibi doğrudan doğ
ruya hasta muayenesiyle alâkaîı olmayan kazançlar 
bu kayıttan müstesnadır.» 

Yasa, 1 nci maddesindeki amacına ulaşabilmek için 
sağlık hizmetlerini pazar ekonomisinden kurtarıp, ka
mu hizmeti haline getirmek için bu maddeyi getir
miştir. Bu madde yasanın dinamosu, motoru ve eîekt-
romotris gücüdür. Bu madde olmadan sosyalizasyonu 
gerçekleştirmek mümkün değildir. Bundan başka ya
pılanların hepsi bir aldatmacadır. Bu gerçeğe rağmen, 
Bakanlık, sosyalizasyon bölgesinde çalışan doktorla
ra da muayenehane açma izni vererek, Yasanın temel 
ilkesini ortadan kaldırıyor. Böylece sapma ve yozlaş
tırma genişletilmiştir. 

Yine bu Yasamn 8 nci maddesi, aynen şöyledir; 
«Sağlık hizmetlerinin sosyaileştlrüdiği bölgelerde, 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı teşekküOer hariç, 
amme sektörüne dahil kurumlara ait sağlık hizmet
leri ilgili bakanlıklarca müşterek hazırlanacak tüzük
te gösterilen esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından yürütülür. 
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Sosyal Sigorta kanunları gereğince sigorta mua
meleleri için lüzumlu belgeler, Çalışma Bakanlığı ve 
Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından müşte
reken teşkil olunan esaslar dahilinde, sosyalleşîiril-
miş sağlık hizmetleri teşkilâtınca tanzim edilerek İşçi 
Sigortalan Kurumuna verilir.» 

Yasanın bu maddesi, tüm sağlık hizmetlerinin bir 
elde toplanarak Sağlık Bakanlığınca yürütülmesini em
rediyor. Sosyalizasyonun dayandığı ikinci temel ilke 
budur. Bugüne kadar Yasamn bu ilkesi de bir kena
ra itilmiştir. 

Yasadan önceki ve birbirinden farklı uygulama
lar ancak böyle bir madde ile düzene sokulabilirdi. 
Bu madde, sosyalizasyonun direksiyonu niteliğindedir. 
Yasa, bu direksiyonu, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nına vermektedir. Yasamn 1 nci ve 8 nci maddeleri 
işlemezse (ki, bugün bu iki madde de uygulanmamak
tadır) motorsuz ve direksiyonsuz bir sosyalizasyonun 
yürüyemeyeceği gerçeğini, uzun süredir bu Bakanlığın 
başında bulunan, Sayın Demir anlamamış görünü
yor. Biz, dostluğumuzun gereğini bir kez daha yerine 
getiriyor, sahibi olduğumuz ve inandığımız sosyalizas
yonun amacından saptırıldığını gördüğümüz için acı 
söylüyor ve gerçekleri dfle getiriyoruz. 

Yasanın 3 ncü maddesini hiçe sayarak, sosyalizas
yon bölgesinden göç eden hekimleri geri getirmek için, 
onların muayenehane açmalarına izin verilirse, sonuç, 
pazar ekonomisini geri getirmek olur ki; böylece, sos
yalizasyon uygulaması temelinden yıkılır. Bunun ak
sini savunmak, gerçeklerle bağdaşmaz. 

224 sayılı Yasanın 1 nci ve 3 ncü maddelerinin uy
gulanmaması yanında, personel yasası ile mukaveleli 
personel çalıştırılmasının kaldırılması, tam gün ça
lışma ve döner sermaye yasalarının kabulü, sosyali
zasyonu felce uğratmış ve sosyalizasyon bölgelerin
deki hekimlerin büyük şehirlere göçlerine yol açmış
tır. Doktorların rotasyon usulüne göre yurdun mah
rumiyet bölgelerine tayinlerinin uygulanmamış ol
ması da, sosyalizasyonun baltalanmasına ayrı bir et
ken olmuştur. Bunun yerine hiç yararlı olmayan, bir 
aylık rotasyon sisteminin uygulanması, bu aczin tam 
bir ifadesidir. Hastaneler de. sağlık ocakları gibi 
doktorsuz ve bir arkadaşımızın burada söylediği gibi, 
bazı yerlerdeki sağlık ocakları ve evleri hayvan bağ
lanacak kadar sahipsiz kalmıştır. 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda sos
yalizasyon bölgesinde çalışacak uzman hekimlere 
brüt 25 000b köy sağlık ocaklarında çalışacak pratis
yen doktorlara da brüt 12 800' TL. verişeceğini ve kı-
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sa zamanda sağlık ocakkn iîe hastanelerin pratisyen 
ve uzman hekim ihtiyaçlarının karşılanabileceğini söy
lediler. Biz, kendileriyle aynı görüşte değiliz. Brüt 
olarsk verilen bu ücretler Ankara, İstanbul, Adana 
ve diğer üniversite ve hastanelerde çalışan asistan dok
torların, döner sermayeden aldıkîanyle birlikte, elle
rine geçen miktardan daha azdır. Büyük şehirlerdeki 
üniversite hastanelerinde çalışarak, hastalar tarafın
dan tanınıp üne kavuştuktan sonra, muayenehane açıp, 
bol para kazanma olanağı varken, hekim niçin köy 
sağhk ocaklarına gitsin?. Bundan önceki uygulama 
da böyle olmada mı? Sosyalizasyon bölgesindeki he
kimin kamu görevi yaptığı kabul edilerek, nraayene-
haaesi kapatılıp, kendisine tatminkâr bir ücret veri
lince, bölgedeki hekim kadroları süratle doluyordu. 
Sorsra, şehirlerdeki doktorlara muayenehane açma 
olanağı, tam gün çalışma tazminatı ve saire gibi üc
retler de verilince, hekim, köylerdeki sağlık ocağına 
niçin gitsin? Üstelik doktorlara, nerede olarsa ol
sunlar, her yıl için üç ay yıpranma zammı verilirse, 
siz sosyalizasyon uygulaması için geliştirmekte oldu
ğunuz pazar ekonomisinde sağlık ocaklarına doktor 
götüremezsiniz. Daha iyi olanaklar, Tam gün çalış
ma yasasıyîe, döner sermayeden, sosyalizasyon bölge
sinde çalışan hekimlerden daha fazla ödenek verilin
ce, mukaveleli doktor kullanma usulü kaldırılınca, kim
se sosyalizasyon bölgesine gitmez oldu. 

Sağlık hizmetlerini! pazar ekonomisine bağlayıp i 
satışa çıkarırsanız, sonuç başka türlü olmaz. Halen | 
Mîllet Meclisinde bulunan Sağhk Sigortası kanunuy
la da bu işi, bugünkü perişan ve vatandaş ile Devletin 
hastanelerinin yataklarını istismar eden durumdan kur
tarmak mümkün değildir. Sağhk hizmetlerini kamu
laştırmadan, onu bir kamu hizmeti sayıp devletleş
tirmeden, bu işi düzene sokmamız bir yana, her 
geçen gün biraz daha çıkmaza sürüklüyoroz. Güzel 
sözler; «Şu yapıldı, bu yapılacak» gibi başarı rakam
larının hiç birisi, sağhk hizmetlerinin bugünkü ulaş
tığı perişan durumu, vatandaşın çektiği acıyı örtüp 
dindîremez. Yeni sağlık sigorta tasarısında, serbest he
kim ve hastaneleri kullanacak mısınız? Kısacası; pa
zar ekonomisini sürdürecekmisiniz?. O zaman, sağhk 
hizmetlerinin Devlete ve vatandaşa maliyeti ne ola
caktır?. Bugün Ankara'da birçok hekimin vizitesi 500 
TL. dır, hasiahanede ölüm halindeki hastasını bırakıp, 
özei hastahanedeki ameliyata giden doktorlar; klinik 
şefi, başhekim mevkilerini işgal ediyor, muayeneha
neleri, Devlet hastanelerindeki yatakları kendi kazanç
ları için kullanıyorlar. Sağhk Bakanı olarak bunları 

bilmemenize, duymamanıza imkân var mıdır? O hal
de, bunlara bir çare bulmak, sizin en başta gelen gö
reliniz olduğu halde, neden çaresiz kalıyorsunuz? 
Bunu inaîidırıcî biçimde açıklayabilir misiniz? 

Sosyalizasyon Kanunu hakkıyle uygulanmış olsa, 
sosyalizasyon bölgelerinde bu tür istismara olanak bu
lunur mu?. İstanbul, Ankara ve İzmir'in sosyalizasyon 
uygulamaları, plana göre en sona bırakılmış. Türkiye' 
deki tüm doktorların üçte ikisinin toplandığı ba üç 
büyük ilde sosyalizasyon uygulamasına geçilmiş olsa, 
sağhk hizmetlerinin pazar ekonomisine son verilemez 
miydi? 

Sosyalizasyonun ilk uygulamasından bugüne 15 yıl 
geçmiştir. Aksayan taraflarının her yıl biraz daha dü
zeltilip geliştirileceği ve her yıl daha çok vatandaşın 
ayağına sağhk hizmetleri götürüleceği yerde, sosya
lizasyonun boş ve ruhsuz bir kalıp haline gelmesine 
seyirci kalan ve bir kısım ters uygulamalara yeşi/ 
ışık tutan Sayın Bakan bunlardan sorumsuz oldu
ğunu söyleyebilecek midir? 

136S yılı Bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda 
görüşülürken, zamanın Sağlık Bakanı Faruk Sükan, 30 
kişilik bir grupla sosyalizasyonun uygulandığı illerde 
yapağı gezi ile ilgili olarak şunları söylüyor: «13 
gün süren çalışmalar sırasında her şeyi, her hakikati, 
her hadisede olduğu gibi, tetkik etmek ve her şeyi anın
da değerlendirmek gayretini sarfettik. Umumî olarak 
arz etmek isterim ki; sosyal ve ekonomik olarak, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, gaye bakımından, Tür
kiye'nin realitelerine uygun, mahremiyet bölgelerin
de yaşayan ve şimdiye kadar halk hizmeti götürülme-
miş mıntıkalaıda yaşayan insanlar, bu hizmetlerin gö
türülmesi bakımından, sistem olarak uygun ve haki
katen örnek çalışmalara şahit olmuş bulunuyoruz» 
Ba çalışmaları benimseyen personelle birlikte halk kit
lelerine rasladık.» 

«Sosyalizasyon tatbikatında büyük ölçüde farklar 
vardır. Evvelce 3 hekim varsa, bu miktar 5 olmuş» 
tur ve böylece hekim görmeyen vatandaş bu suretle 
hizmet görmüştür.» 

«Sosyalizasyon bölgesindeki doktorlar tatmin ol
muş durumdadırlar.» 

Görülüyor ki; o yılarda sosyalizasyon bölgelerin
deki hekim sayılan artmış, hekimleri tatmin edilmiş, 
sağhk hizmetleri halkın ayağına götürülmüş ve ör
nek çalışmalar yapılmış. 11 yıl sonra, sosyalizasyonun 
uygulandığı bölgelerdeki doktor sayısı, 1962'deki sa
yıma da altına düşmüş, sağhk hizmetlerinin sosyal
leştirildiği bölge veya kurumlarda çalışan amme sek-
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torunun sağhş personeline ücret mukabilinde veya 
başka şekilde menfaat sağlamaları için serbest çalış
malarına da izin verilmek suretiyle, sağlık hizmetleri, 
kamu hizmeti sayılmaktan çıkarılarak, pazar ekono
misine çevrilmiştir. Bu, 224 saydı Sağlık Hizmetleri
nin Sosyalleştirilmesi Yasasını amacından saptıran en 
önemü ve tam tersine bir uygulamadır. Bu Yasaya 
inanan bir kimse, hele Bakan olursa, böyle bir uygu
lama yapamaz. Eğer yapıyorsa, ya sağlık hizmetleri
nin sosyalleşîiriîmesine karşıdır veya pazar ekono
misinin kalkınmasından çıkarları zarara uğrayacak bol 
kazançlı kimselerin, baskılarına boyun eymişrir. Taın 
gün çalışma ödeneği, döner sermayeden pay almak, 
hekimlerin yerlerini değiştirilmelerinin askıda kal
ması, yeni getirilmek istenene Sağlık Sigorta Yasa 
tasansı, sosyalizasyonu etkisiz bırakan ve onu bal
talayan uygulamalardır. 

Sayın Bakan, yeni çıkarmış oklukları, 12.12.1975 
tarihli ve 7/12946 sayılı Kararname ekiyle sağlık hiz
metlerinin sosyalizasyonuna yeni bir darbe daha vur
mak üzeredir. Kararnamenin adı: «Sağlık Hizmetleri
nin Sosyalîeştiriliîiiş olduğu bölgelerde sözleşme ile 
çalıştırılacak sağlık personeline verilecek ücret ve taz
minat î!e bu personelin çalışına şeklini gösterir yö
netmenliğin bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
yönetmenlik» adı bu. 

Bu yönetmenliğin (f) fıkrası değiştirilerek, Ata
türk, Cumhuriyet, Ziya Gökaîp Üniversiteleri, tıp fa
kültelerindeki tabiplerle Tababet Uzmanlık Tüzüğüne 
göre uzman olmuş öğretim üye ve yardımcılarına, 
üniversite ve özel kanunlarına göre, ödenen maaş ve 
tazminatlarına ek olarak her ay; ihtisas tazminatı ola
rak 70,0 lira ile işgal ettikleri mevkiin önemi tazmi
natı olarak; 

Profesörlere 15 00,0!, doçentlere 10 000, öğretim 
görevlilerine 5 00,0, uzman asistanlara 2 500, asistan
lara da 1 250 lira ödenecektir. 

Önce, üniversitelerde ders verecek ve ora has
tanelerinde çalışacak hekimlerin sosyalizasyonla ilişki
leri ne olacaktır; belirtilmemiştir. Bunlar, köy sağ
lık ocaklarında mı, yoksa kasaba hastanelerinde mi 
görev yapacaklardır? Tabiî bunların hiç birisi değil. 
Bu Kararnameye göre verilecek ücretler maliyeden 
aldığım hesaba göre şöyledir : 

1765 saydı Üniversite Personel Kanununa göre 

tıp dalında görevli öğretim üyelerine bir ayda yapı

lan ödemeler : 

Rektör 

Aylık ve ek gösterge 
İdarî görev tazminata 
îş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük 
zammı 
Tam gün ödeneği 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
Hizmet ödeneği 
İhtisas tazminatı 
Sosyalizasyon tazminatı 

Toplam 
Dehası var, arz edeceğim : 

Profesör 

Aylık ve ek gösterge 
İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı 
Tam gün ödeneği 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
Hizmet ödeneği 
Sosyalizasyon tazminatı 
İhtisas tazminatı 

Toplam 
Doçent 

Aylık ve ek gösterge (860 gösterge) 
İş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki 
güçlük zammı 
Tam gün ödeneği 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
Hizmet ödeneği 
İhtisas tazminatı 
Sosyalizasyon tazminatı 

Top?am 

ASES lan 

Aylık ve ek gösterge 
İç Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki 
Güçlük zammı 

Tam gün ödeneği 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
Mlzraet ödeneği 
İhtisas tazminatı 
Sosyalizasyon tazminatı 

Tutar (Tl.) 

10 »€0 
7 200 

4 320 
4 320 
7 500 
4 5G0 
700 

15 000 

54 340 

Tutar (Tl.) 

10 800 

4 32Ö 
4 320 
7 500 
4 500 
15 000 

700 

47 140 
Tatar (TL) 

7 740 

3 096 
3 096 
5 500 
3 30© 
7C0 

10 000 

33 532 
Tutan Tl.) 

4 940 

1 
1 
3 
2 

I 

976 
976 
500 
İ 00 
700 
250 

Toplam 16 442 
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Not : 
Yukarıdaki tutarlara ilâveten; 

a) Rektörlere 
b) Profesörlere 
c) Doçentlere 
d) Asistanlara 

30 240 Tl. 
30 240 Tl. 
21 672 Tl. 
13 832 Tl. 

Tutarında, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
39 nen maddesiyle, döner sermaye yönetmeliğine 
dayanılarak döner sermaye tazminatı ödenmesi müm
kün bulunmakladır. Bunîan da arz ediyorum. 

Ayrıca, şimdi sosyalizasyon bölgesindeki doktor 
pratisyen ne alacakmış; onu da bir görelim. 

657 saydı Devlet Memurları Kanununa göre dok
torlara bir ayda yapılan Ödemeler : 

1 nci derecedeki dokter Tutarı Tl.) 

Aylık ve ek gösterge 
Sosyalizasyon tazminatı 
Seyyar hizmet tazminatı 
İş güçlüğü 
Teminindeki güçlük zammı 

Toplam 

Mesleğe ilk giren doktor 

Aylık (365 gösterge) 
Sosyalizasyon tazminatı 
Seyyar hizmet tazminatı 
îç güçlüğü 
Teminindeki güçlük zammı 

10 800 
15 000 

1 800 
1 680 
3 200 

32 480 

Tutan (TL) 

3 285 
15 000 

1 800 
1 680 
3 200 

Toplam 24 965 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bunlan neden okudum?. Görüyorsunuz, 

orada kurulmuş olan tıp fakültelerinin sosyalizasyon
la ilgisi yoktur. Sosyalizasyonun yerleri; yani daha 
doğrusu mahrumiyet bölgelerine doktorlann sağlık 
hizmetlerinin götürülmesini sosyalizasyon amaç bul
muş. Üniversitelere verdiğiniz bu 15 000'îe, bu ka
dar fazla ödenekle bir kere öğretim üyeleri arasın
da büyük bir ayncahk yaratıyorsunuz. Sonra, hiz
met ne kadar pahalıya mal oksyor ve bunların hepsi 
o üniversitenin bulunduğa şehrin merkezinde topla
nıyor. Bugün uygulanmakta olan sistem de budur. 
Tıp Fakülteleri bulunan Ankara, tsîanbul ve İzmir'de 
•bu kadar do-ktorun burada toplanmasının ananeden-
ierinden birisi de budur. Sayın; kaç tane hekim bulu-
nayor buralarda? 

Bu nedenle, 1965 yılı icra programında şöyle bir 
hüküm vardır: «Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
çıkarmış olduğu ve diğer bakanlıkların çıkarmaya te
şebbüs ettiği tazminat kanunları, sağlık personeline 
gelişmiş bölgelerde imkân sağlayabileceğinden, bu 
kanunlar, asıl amaç olan sağhk personelinin, yurtta ve 
hizmetlerde dengeli dağdımmı engellemeyecek yönde 
uygulanacaktır.» 1965'te plan bunu öngörmüş, söylü
yor; ama buna uyan yok. 

Görülüyor ki, daha 1965 yılında tehlike zamanın
da ve isabetle teşhis edilmiş, ilgililer uyarılmıştır; 
fakat bu uyanya kulak veren olmadığı ve sağlık ba
kanları da bu tehlikeyi de önemli görmediklerinden 
olacak, sağhk personeline verilecek tazminat kanun
ları birbirleriyle yarış edercesine parlamentodan ge
çirilerek, gelişmiş bölgelerdeki hekimlere; yani sos
yalizasyon bölgesi dışındaki hekimlere daha fazla ola
nak sağlanmıştır. Böylece, sağhk personelinin yurtta 
ve hizmetlerde dengeli dağılımı engellenmiştir. Hangi 
sağhk bakam, planda ve programda imzası olduğu 
halde bu ters uygulamayı getirecek teklif veya taşa
nlara karşı çıkmıştır? Aksine, tasan ve tekliflerin ya
nında olup desteklemişlerdir; hatırladığım kadanyle. 

Ümit ederim ki, bugün sağlık hizmetlerinin için
de bulunduğu bu perişan ve içinden çıkılmaz durumu, 
zamanın müsaadesi içinde, temel ilkelerini göstererek 
açıkladım. 

Sağhk hizmetlerini sosyalleştiren Yasaya 1965'ten 
bu yana sürdürülen ters uygulamalar son verilmedi
ği sürece, sağhk hizmetlerinden halkın sosyal adalete 
uygun biçimde yararlanması ve hailim ayağına gö
türülmesi mümkün değildir. 

Bu uygulama sağlık hizmetlerinin serbest pazar 
ekonomisine göre satışını geliştirip, yaygınlaştırmak
tadır. Bu pazarlar is^ birinci derecede üç büyük şeh
rimizde kurulmuştur. Hekimlerin bu şehirlerde top
lanması, bu uygulamanın doğal bir sonucudur. Daha 
küçük pazarlarda, diğer il ve ilçe merkezlerinde ku-
ruînmşltır. Köylere ve fakir bölgelere hekim gitmez. 
Bu uygulamalım sosyalizasyonla uzaktan veya yakın
dan ilgisi yoktur. 

Bunu düzeltmek için tek çıkar yol, sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirildiği ve doktorlann en çok bulun
duğu üç büyük şehri de içine alan kurumlarda çalı
şan amme sektörünün sağlık personeli ücret muka
bilinde veya herhangi bir şekilde menfaat sağlayarak 
serbest meslek icra etmelerine son verilmelidir. Dö
ner sermayeden alman paylar kaldınîmah ve sağhk 
hizmetleri tek elde toplanıp yürütülmeli, kısacası sos-
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yaüzasyona dört elle sarılıp, yasanın gerekleri yerine 
getirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

Sayın Bakan, eğer sosyalizasyona gerçekten ina
nıyorlarsa, 224 sayılı Yasanın 3 ve 8 nci maddelerini 
cesaretle ve Yasanın öngördüğü şekilde uygulamaya 
koymalıdır. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası, sağ
lık hizmetlerini kamulaştırma ve onu kamu görevi 
saymaktadır. Şimdiki uygulama ise, bunun tam ak
sine, bu hizmetleri serbest pazar ekonomisine göre, 
büyük şehirlerdeki pazarlara serbestçe satışını yap
maktadır. 

Sosyalizasyona inandığınızı söylediğinize ve bir
çok konuşmalarınızda da bunları tekrarladığınıza 
göre, bu ters uygulamayı nasıl ve niçin yürütüyorsu
nuz?.. Bunların cevabını bekliyoruz. 

Sayın Bakan gücenmesinler, biz bu uygulama 
sürdükçe, acı söylemeye devam edeceğiz. Biz inanı
yoruz ki, bir gün bu yolun bir çıkmaz sokak oldu
ğu anlaşılacaktır. İstiyoruz ki, çilesi bir türlü bitme
yen insanlarımıza eldeki olanaklarla sağlık hizmetle
rini götürelim ve bir hak olan bu hizmetlerden on*a-
nn sosyal adalete uygun biçimde yararlanmalarını 
sağlayalım ve bugünkü adaletsiz ve insafsız uygula
maya, hasta ve ıstırap çeken vatandaşlarımızın bu du
rumlarının insafsızca bu serbest pazarlarda sömürül
mesine son verilsin. 

Eski Sağlık Bakanı Rahmetli Yusuf Azlzoğlu'nun 
şu sözlerini nakletmek istiyorum. «1963 yaz; içinde 
Muş vilâyetinde pilot bölge olarak sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi tatbikatına başlanacağını ümit 
ediyorum. Bu ümidimizi tahakkuk ettirmek için sa
mimî bir gayret içinde çalışıyoruz. Şayet bu mevzu
da muvaffak • olamadığımız takdirde kanaatimiz odur 
ki, % 100 doğru olan bu projenin vebali, günah', tat
bikatçıların olacaktır. Bu proje muvaffak olmadığı 
takdirde vatandaşın, bunu tatbik eden insanlara olan 
inancı sarsılacaktır. Bunu, hizmete lâzım gelen alâka
yı göstermeyen insanlarda aramak lâzımdır» 

Biz bu yargıya katılıyoruz. 
Saygılar sunarını. (C. H. P. ve M. B. G. seraların

dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçkanat, 
Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Saym 
Nazım İnebeyli'dedir. 

Buyurun Sayın înebeyîi. 

A. ? . GRUPU ADINA NAZIM ÎNEBEYLİ (Si
nop) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

8 . 2 . 1977 O : 4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1977 malî yılı 
bütçe tasarısı üzerinde Adalet Partisi Senato Grupu-
nun görüşlerini açıklamaya geçmeden önce Yüce Se
natoyu, Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarını Gru
pimi ve şahsım adına saygıyle selâmlıyorum. 

Değerli senatörler; 
Bakanlığın çalışmalarını ve bu çalışmalara yön 

veren tercih ve kr.rarları belgeleyen bütçe, devlet 
hayatındaki süreklilik dikkate alınmadan sadece plan 
ve yıllık programlara göre değerlendirilirse, mevcut 
sorunlara köklü bîr çözüm getirilemeyeceği gibi, sağ
lam bir sonuca da varılamayacağını ifade etmek is
terim. 

Kuruluşundan bu y?.ıı& 57 yıldır yurdun en uç nok
talarına kndar yaydnıış geniş teşkilâtı ile yetki ve 
soraınluluklanniR şuanı içinde görev yaparak ülke 
sağlığına büyük hizmet vermiş olan Bakanlık, bu gün
de bu hizmetini aksatmadan sürdürmenin gayreti için
dedir. 

Bugün ü3kenı'zde kamı şiş, yüzü so!?ık, kesektik 
çocuklara, duvar diplerinde sıtma nöbeti geçiren in
saflara, buran kemiği çökük, sesi kısık frengililere 
drJıa az rastlıyorsa?*, veremden ölüm oram, dünya 
standartları seviyesine inmiş çocuk ölümleri azalmış, 
ortalama ömür uzamış ve daha önemlisi dinç ve sağ
lıklı yeni bir nesil yetişmiş ise hv, Bakanlığın ve bu 
Bakanlıkta çakşars vefakâr, fedakâr Türk hekimi ile 
yardırr.eı sağhk personelinin gayretleri sayesinde ol
muştur. 

Yakın geçmişte ülkemizde s'tma, verem, trahom, 
frengi, lepra ve zührevî hastalıklara karcı gerçek bîr 
savaş verilmiştir. Bu savaş altyapısı ve çevre sağlığı 
alabildiğine bozrk bir ortamda başarıya ulaşmıştır. 

Emeği geçenlere karşı minnet hisleriyle dolu ol
duğumuzu bu vesilevlc bir kere daha ifade etmek is
terim. 

Çukurova Bölgesinde bu yıl sıtmanın % 100 arta
rak epidemik bir hal aldığını Bütçe Raporundan öğ
rendiğimi:! zaman, hekimlik hayatinin üç yılını Sıt
ma Savaş Teşkilâtında geçirmiş bir arkadaşınız ola
rak büyük ve emek gayret sarf edilerek elde edilen 
bu sonucun bir anda boşa gideceğini düşünerek üzül
düğümüzü ve endişe duyduğumuzu saklayamayaca-
ğ:m. 

Sıtma savaşın başladığı ilk yıllarda sürfe, sivrisi
nek ve sıtmalının tedavisi olmak üzere üç yönlü kom
bine bir usul uygulanmış. Sürfe savaşı, için göl ve ba
taklıklara mazot ve yanık yağ dökülmüş ve sivrisinek
ler için gazyağı külde eritilen DDT tatbikatı çok et
kili olmuş idi. 
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Daha sonraki yularda sivrisineklerin DDT'ye kar
şı mukavemet kazanması, çeîtik tarlalarındaki kesik 
sulama usulüne rağmen siirfe savaşının pek etkili ola
maması sebebiyle, esasen pahalı olan bu mücadele 
şekii değiştirilerek bunun yerine sıtmalının tedaviiisi-
ne geçilmiş, boî miktarda parasız; sıtma ilaçlan dağı
tılarak bilinen sonuç alınmıştır. 

Raporda, Çukurova bölgesinde sıtmanın artışı ano
fel sacharovinin bütün ensekîisitlere karşı mukave
met kazanması ve bölgede açılmış su kanallarındaki 
jltlerde kolaylıkla üremesine bağlanmaktadır. 

Oysa yısrdun her tarafındaki göl, bataklık ve su 
birikintilerinde üreyen sivrisinekler artık bol miktar
da görülmesine rağmen, hekime başvuran ateşli hasta
lıklarda sıtma en az düşünülen bîr hastalık haline gel
miştir. 

Sayın Bakandan bu konuyu yeniden incelemesi
ni özenle rica ediyoruz. 

Verem Savaş Teşkilâtı gerek hizmet içi ve gerek
se hizmet dip eğitim ve propaganda faaliyetlerinde, 
koruyucu teşhis ve tedavi edici hizmetlerinde kendi
ne özgü sistemi İle örnek bir çalışma göstermekledir. 
Başta Genel Müdür olmak üzere bütün teşkilâta her 
zaman olduğu gibi, tebrik ve teşelıkürlerimizi tek
rarlarız. 

Aynı şekilde güzel çalışma örneği veren ve bula
şıcı hastalıklarla savaşta alman iyi sonuçta büjiik pa
yı olan Refik Saydam Hıfz-îssıhlıa Enstitüsüne daha 
fazla ilgi gösterilip imkân sağlanırsa yurt içinde yapı
lamayan aşı ve serumların da yapılabileceğini ve yurt 
içi ihtiyaç fazlası olan aşı ve serumların dış ülkele
re ihraç edilebileceğini düşünüyor, Orta Doğu ve Bal
kanların saydı kuruluşlarından biri olan bu müessese
ye gerekli ilginin gösterilmesini rica ediyoruz. 

Bütçe raporunda lepra, frengi ve zührevî hasta
lıklar hakkında tatmin c-dici bilgi bulamadık. Basın
da çıkan bazı bilgilere göre son yıllarda bu hastalık
larda artış olduğu bildirilmektedir. Bilindiği gibi züh
revî hastalıklarda!-:! artış aynı zamanda fuhşun ar
tışı ve genel ahlâkîn düşüşünün bir işaretidir. Top
luma ilgilendiren bu hastalıkların daha ciddî takip 
edilmesini bekliyoruz. 

Trahomla savaşla alınan sonuçlar memnuniyet 
verici olmakla beraber, Güney Doğu Bölgesinin sağ
lık şartlan düzeldikçe daha iyi sonuçlar alınacağına 
inanıyoruz. 

Kanser zamanımızda en çok korkulan hastalıklar
dan birisidir ve şöyle tarif edilebilir : Herhangi bir 
sebeple diferanslye olmuş; yani farklılaşmış bir hüc

renin menşeini aldığı hücreyi taklit ederek büyüyen 
anarşik bir hücre topluluğudur. Bir taraftan bulun
duğu organı istilâ ederken, diğer taraftan vücuda sal
dığı toksinlerle bünyeyi eritip ölüme götürmektedir. 
Bugüne kadar habis bir urun selim bir ur haline dö
nüştüğü de görülmemiştir. Bu durum içinde bulundu
ğumuz sosyal yapıya bir benzerlik olması bakımından 
özenie bu tarifi yapmaktayım. 

Kanserin sebebi belli olmadığından, sebebe gö
re bir tedavi söz konusu değildir. Erken teşhis edil
diği takdirde cerrahi müdahale, radyum ve kobalt 
tatbikatı İle iyi sonuçlar alınabilmektedir. Teşhis usul-
lerindeki gelişme sebebiyle eskisine nazaran bir ar
tış olduğu intibaını vermektedir. Halkın çok hassas ol
duğu bu konuda yapılacak propagandanın korkutucu 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

Kanserde % 7,2 civarında olan ölüm oranı düşük 
sayılmamakla beraber, trafik kazalarındaki ölüm ora
nına göre tescili vericidir. 

ilâç sanayiinde ilk büyük kuruluşumuz olan Af
yon Aikaloid Fabrikası çok güzel bir teşebbüstür. Bu
nu diğerlerinin izlemesini temenni ediyoruz. 

Sağlıkla ilgili bir diğer sanayi konurca ülkemizde 
kurulabileceğini bu vesileyle hatırlatmak isterim. 
Bilediği gibi Türkiye'de yetişen küçükbaş hayvan
ların bağ'.rsakinn dünyaca meşhur ve çok kıymetli
dir. Bunun sebebi cerrahide kullanılan ve bir nevi 
aî*veîi;.Ta malzemesi olan «cat güt» ün en kalitelisi
nin bu bağırsaklardan cîde edilmesidir. - Ne yazık ki, 
bsğiirsakların büyük bir kısmı atılarak heder olmak
ta, bir kısmı da hammadde olarak ihraç edilmekte
dir. Çek pahalı olmayan bu sanayi kurulduğu tak
dirde ülkemize önemli miktarda döviz sağlayacaktır. 

Ülkemizin nüfusu her yıl""% 2,7 - 3 civarında art-
makt^drr. Ekonomik uzmanlarına göre bu nevi hız
lı artış geri kalrmş ülkeler için felâket kabul edil
mektedir. 

Yıllık kalkınma hızının yaklaşık olarak yarısı o 
yıl içende artan nüfus tarafından mas edildiği bir 
gerçektir. Su bakımdan aile planlaması, ana çocuk 
sağlığı kiî-rıduşlarımıı artırılmasını memnuniyetle kar-
şdıyor ve bu çalışmaların daha fazla hızlandırılması
nı bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bakanlık bütçesi üzerinde daha önceki yıllarda 

yr.::4ığım konuşmada bütün koruyucu sağlık hizmet
lerinin Bakanlık bünyesinde tek sistem içinde merke
zî bir otoriteye ballanması hekim ve personel isra
fını önleyeceği gibi, verimi de artıracağını savunmuş 
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idim. Sosyalizasyon projesi içinde bu düşüncemizin 
gerçekleşeceğini umuyoruz. 

Sosyalizasyon projesine geçmeden önce zamanı
mızın aktüel gerçekse, sanayileşirken sağlığı koru
yucu tedbirler alınmadığı takdirde ülkenin bunu pa
halıya ödeyeceği de bir gerçektir. 

Gelişmiş ülkelerin bugün en büyük problemi sa
nayi artıklarının sebep olduğu çevre kirlenmesi ve bu
nun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin te-
lâf isidir. 

Avrupa ülkelerinin bir çoğu sanayileşmeye sar-
fettikleri paradan daha çoğunu bugün çevre kirlen
mesini önlemek için harcamak zorunda kalmaktadır 
ve Amerikalı, keşfedildiği zamanki bir bardak saf 
suyun hasretini çekmektedir. 

Ülkemiz tehlike sınırına çoktan gelmiş bulun
maktadır. Başkent Ankara hava kirliliğinden oturul
maz duruma gelmiş, elçilikler şehri terketmeye baş
lamıştır. Artıklarla kirlenerek akarsularımız, göl ve 
denizlerimizde canlı varlıklar azalmaya başlamıştır. 
Ayrıca günün yaşama şartlarının sinir sistemi üzerin
deki yaptığı ruhi gerginlik, ruh hastalarının artması
na sebep olmaktadır. 

Bütün bu elle tutulur, gözle görülür hale gelen teh
likeler karşısında umursamaz bir tavnn içinde olu
şumuza şaşmamak elde değil. Bu konuda görev Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına düşmekle beraber, 
ne yasa yönünden, ne de ödenek ve kadro imkânlan 
bakımından tehlikenin üstesinden gelebileceğini san
mıyoruz. 

Sayın senatörler; 

Sağhkla ilgili konular, günlük politikayla fazla il
gisi olmayan daha çok teknik konular olmasına rağ
men, geçtiğimiz yıl içinde insan sağlığının politika 
aracı olarak kullanıldığına şahit olduk. 

Ankara, İstanbul gibi nüfusu en kalabalık olan 
iki belediyenin partizan başkanları dünyada ilk defa 
insan sağlığını politika aracı yapmışlar ve bu iki şe
hir sakinlerini haftalarca kokuşmuş çöp yığınları içe
risinde yaşamak zorunda bırakmışlardır. 

fşin daha acı tarafı ellerinde yetki bulunanların bu 
yetkilerini kullanmadıkları bir tarafa, bir tepki dahi 
göstermemişlerdir. 

Bu olay sanıyoruz ki, Belediye başkanlarının bağlı 
olduğu partileri için de övünülecek bir durum yarat
mamıştır. 

Sayın senatörler; 
Son yıllarda ülkemizin en önemli sorunlarından 

biri de şüphesiz trafik kazalarıdır. Azalması bir ta
rafa, gittikçe tehlike artmaktadır. Konunun Bakan
lığı ilgilendiren yönü yaralıların tedavisidir. 

Konu üzerinde önemle durarak beyin cerrahisi, 
ortopedi ve rehabilitasyon hastanelerine önem verme-: 
si gerekmektedir. 

Bu arada halkın yardımlarıyle yapılarak Bakan
lığa devredilen Âcil Yardım ve Trafik Hastanesinin 
büyük güçlükler içerisinde hizmet verdiğini belirtme
den geçemeyeceğim. Ankara'da kurulmuş bulunan 
bu Trafik Hastanesi, trafik kazalarını önlemek için 
şoför eğitimi de dahil çok yönlü hizmet vererek bu 
bölgede önemli bir boşluğu doldurmuş bulunan has
tanenin imkânsızlıklar içinde olduğunu yakinen bi-> 
liyor ve bunun telâfisini Sayın Bakandan rica ediyo
ruz. 

Değerli arkadaşlanm; 
Kısa adı «Sosyalizasyon» olan sağlık hizmetlerini 

sosyalleştirme programı 1961 yılında yürürlüğe gir
miş, 1963 yılında uygulaması başlamıştır. Aradan ge-; 
çen 14 yıl zarfında yaklaşık olarak yurdun yarısı bu 
program içine alınmıştır. 

Sosyalizasyon Adalet Partisinin tüzük ve program
larında, seçim bildirisinde ve bugüne kadar gerek tek 
başına ve gerekse koalisyon halinde kurduğu hükü
metlerin programlarında hep yer almış bulunmakta
dır. 

Zaman zaman sosyalizasyon hakkında yaptığımız 
eleştirilerden A. P.'nin bu programa karşı olduğu id
diaları ileri sürülmüştür. Bir defa daha açık ve kesin 
olarak ifade edelim ki, A. P. sisteme karşı değildir. 
Fakat uygulamada gördüğümüz aksaklık ve noksan
lıkları belirtmekte bizim görevimizdir. Bu bakımdan, 
«sosyalizasyon, bu programa inanmayanların elinde 
hızım kaybetmiştir» sözü ciddiye alınamaz. 

«Uygulamaya, altyapısı olmayan, Doğu bölge
lerinden başlanılmış olması başarı şansını azaltmıştır» 
iddiasına gelince : Konuşmamızın baş tarafında sö
zünü ettiğimiz sıtma, frengi, ve verem gibi hastalık
larla bugün Doğu Bölgesinden daha bozuk bir ortam
da basan kazanılmıştır. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş ile sosyalizasyon uy
gulaması arasındaki farklılığa dikkatinizi çekmek is
terim. Her ikisi de hizmeti vatandaşın ayağına getir
mekte birleşmişlerdir. Biri, seyyar ekipman halinde 
bu hizmeti getirmiş; diğeri, hizmeti sabit olarak sun
mak yolunu tercih etmiştir. Bu kısa açıklamadan son-
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ra mümkünse sosyalizasyon tatbikatında hekim kad
roları dolduruluncaya kadar geçici bir süre için mo-
bil hizmete dönmeyi denemeyi Bakanlığın takdirleri
ne bırakırım. 

Bu arada sosyalizasyon tatbikatı ile Genel Sağ
lık Sigortasının biri diğerinin aleyhine işleyen iki sis-
temmiş gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu belirt
mek isterim. 

Genel Sağlık Sigortası uygulanmaya başlandığı 
takdirde sosyalizasyon daha fazla hızlanacak ve da
ha iyi çalışacaktır. Ayrıca Bağ - Kur'un henüz boş
lukta olan sağlık sigortası kısmım doldurarak bunu 
bütünleştirecek ye tam bir sosyal güvenlik kuruluşu 
hâline getirecektir. 

Sağlık hizmetlerinde bir reform olarak sosyalizas
yon tatbikatına bütün noksanhk ve aksaklıklarına 
rağmen devam edilmesini ve hızlandırılmasını bek
liyoruz. 

Sayın senatörler; 
Anayasa ve ilgili yasalara göre koruyucu ve te

davi edici sağlık hizmetleri bir devlet görevidir ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetim, gö
zetim ve sorumluluğu altındadır. 

Plan ve yıllık programların sağlıkla ilgili bölü
münde koruyucu sağlık hizmetleri esas kabul edile
rek öncelik tanınması ve tedavi hizmetlerinin bunu 
tamamlaması ilkesi yer aldığı halde, bugüne kadar 
Bakanlığın bu ilkeyi gerçekleştirdiği görülmemiştir. 

Bütçenin bu durumunu Bakanlığın bir sosyal gö
revi olarak kabul ediyor ve geçici süre için zorunlu 
görüyoruz. 

Son yıllarda tedavi hizmetleri Bakanlık için önem
li bir sorun haline gelmiştir. Geçmiş yılların bütçe 
görüşmelerinde hemen her sözcünün dile getirdiği he
kim kadrolarındaki noksanlık, hekimleri muayeneha
neden çekip hizmete bağlamak, hekim ve sağlık ku
ruluşlarının yurt sathındaki dengesiz dağılımı ba büt
çe döneminde de önemini sürdürdüğü görülmektedir. 
Özerkliği işlerine geldiği gibi yorumlayan üniversite
lerimizin her biri, devlet içinde kendi başına buyruk 
birer devlet haline geldiklerinden bu yana Tıp fakül
telerimizden yeterli hekim yetişmemektedir. 

Ülkemize yaklaşık olarak bir milyona mal olan 
hekim, karşılığım vermeden Anayasanın seyahat hür
riyetinden yararlanarak yurt dışına çıkıyor, yabancı 
ülkelerde çalışabiliyor. 

Sağlık tesisi işleten kuruluşlar arasındaki rekabet 
hekim ve yardımcı sağlık personeli ücretlerinde fark
lılık yaratmış, Bakanlık bu rekabette geride kalmış

tır. Rekabeti önlemek için plan ve programın öngör
düğü sağlık hizmetlerini tek elden yürütmek ilkesi 
bugüne kadar gerçekleşememiş, bundan sonra da ger
çekleşeceği şüphelidir. 

Bakanlık bünyesinde çalışan hekim ve yardımcı 
personele verilen ödenekler serbest piyasaya göre, za
manla çekiciliğini kaybetmektedir. Geçici bir tedbir 
olarak uygulanan rotasyon usulü hekimlerin huzuru
nu kaçırmakla verdiği zarar yanında fazla bir yarar 
da sağlamamaktadır. 

Full - time tazminatını artıracak olan kanun tek
lifi ile mecburî hizmet tasarısı Meclislerden bir türlü 
çıkarılamamıştır. 

Bize göre bütün bu güçlükleri yaratan esas sebep, 
hekimin memur sayılarak Personel Kanunu içerisinde 
mütalaa edilmiş olmasındandır. 

Hekim her şeyden önce bir bilim adamı, aynı za
manda bir sanatkârdır. Yaptığı görev tek düzeyli de
ğildir, çeşitlidir. Bu bakımdan hekimler için uygu
lanacak bir maaş sisteminde bir taraftan normal mesai 
saati değerlendirilirken, diğer taraftan branşına göre 
yaptığı işin karşılığını alacak şekilde bir ücret sis
teminin uygulanmasında zaruret vardır. Bugün çeşitli 
ülkelerde uygulanan primli tazminat sisteminin ülke
miz için de yararlı olacağım düşünüyor, takdiri Ba
kanlığa bırakıyoruz. 

Sağlık Bakanlığında hekimlerin çalışmak isteme
mesini sadece para yönünden almak, sanıyoruz ki, 
yanlış olur. Bugün Bakanlığın bütün kuruluşlarında 
hizmet çok ağırlaşmıştır. Bu ağır ve yıpratıcı hizme
ti son zamanlarda Emekli Sandığına bağlı emeklile
rin ücretsiz tedaviye alınmaları bir kat daha artırmış
tır. 

Büyük şehirlerdeki hastanelerde hekim adedi fazla 
olduğundan, nöbet ve diğer âcil hizmetler taşradaki 
kadar ağır değildir. Taşradaki bir hekimin mesai saati 
yoktur. Günün 24 saatında görevlidir. Buna karşılık 
ne nöbet tazminatı alır, ne de mesai dışı yaptığı hiz
metten ücret alır. 

Anayasamız angaryayı yasaklamıştır. Nitekim son 
günlerde çıkarttığımız köy katılım paylarının kaldı
rılması Anayasanın bu hükmüne göredir. Oysa Ba
kanlık öteden beri birçok hizmetlerini angaryayla 
gördürmektedir. Bunu kaldırdığı takdirde umuyoruz 
ki, sorunları geniş ölçüde çözülmüş olacaktır. 

Bilindiği gibi hükümet tabipleri aynı zamanda ad
lî tabip görevini yürütmektedirler. Bu görevleri do-
layısıyîe zaman zaman yargı organlanyle hekimler 
arasında tatsız olaylar meydana gelmektedir. Hekim 

— 313 



C. Senatosu B : 33 8 ; 2 . 1977 O : 4 

yönünden oldukça haysiyet kinci olan bu durumun 
bir şekle bağlanmasını Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlık Bütçesi üzerinde değerlendirme yapar

ken, her konuya kısaca değinerek yararlı olmaya gay
ret ettik. 

Konuşmamızın baş tarafında ifade ettiğim gibi, 
devlet hayatında devamlılık vardır.; Bu devamlılık 
içinde, Bakanlığın içinde bulunduğu güç şartların ta
mamından bugünkü yönetimi sorumlu tutmak, öyle 
sanıyoruz ki, insafsızlık olur. 

Her şeye rağmen, gene de herkesin umut kapısı 
olan Bakanlık ve onun sağlık tesisleridir. Genel Sağ
lık Sigortası kanunlaşır, sosyalizasyon programı ha
zırlanırsa bütün bu sıkıntıların giderileceğini ve Ba
kanlığın daha düzenli ve verimli çalışacağına inanı
yoruz. 

Parlamento olarak bize düşen, Bakanlığa destek 
olmak, Meclis gündemindeki sağlıkla ilgili teklif ve 
tasarıların biran önce kanunlaşmasını sağlamak ola
caktır. 

Genel Bütçeden bakanlık bütçesine 1977 ydı için 
ayrılan 6 458 440 200 liralık ödeneğin en iyi ve en 
Verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. 

Bu düşünceler içinde Bütçenin yurdumuza ve Ba
kanlığa hayırlı ve yararlı olmasını diler. Yüce Sena
toya saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnebeyli. 
Grupları adına söz isteyen say m üye?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen Sayın üyelere sırasıyle 

söz vereceğim. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. 
Sayım İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 
Diğer sayın üyelerin hazır olmaları için sırayla 

okuyorum efendim : 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Abdullah Kö-

seoğlu, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Mehmet Fey-
yat, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Seîâhaddin Ba-
büroğlu, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Sırrı Tu
ranlı. 

Buyurun Sayım İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının saygıdeğer 
mensupları; hepimizi saygıyle selâmlarım. 

Grup temsilcileri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesi üzerinde tenkit ve temennilerini dile getir
diler. Bir Bağımsız Senatör olarak ben de, aynı büt
çe üzerindeki görüşlerimi belirteceğim, 

Bundan 15 yıl kadar önce bütün Doğu Anadolu 
ve bu arada seçim bölgem olan Muş halkı güzel bir 
ümit ve hayâlin peşindeydi. Türkiye'de sağlık ve tıp 
hizmetleri sosyalize edilecekti ve bu işe önce Doğu 
Anadolu illerinden; Muş'tan başlanacaktı. 

Gerçekten sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu içîn 
mevzuat çalışmaları yapıldı, Devlet bütçelerinden 
ümit veren tahsisatlar ayrıldı, sosyalizasyon bölgele
rinde il, ilçe ve köylerde sağlık merkezleri, sağlık 
ocakları ve sağlık evleri için binalar yapıldı. Önemli 
sayıda doktor, ebe ve hemşire kadroları tahsis edildi. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının halk sağlığı için) 
çok daha yaygın, etkili, aydınlık bir çalışma döne
mine girdiği ümitleri belirdi. 15 yıl sonra bugün bes
lenen ümitler sönmüş ve önemli bir değişikliğin ger
çekleşmediği tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalize edildiği bölgelerde, 
bu arada seçim bölgem olan Muş'ta şehir ve köylerde 
inşa edilmiş sağlık ocağı ve sağlık evi binaları var
dır. Bu binaların işe yaraması için tahsis edilen dok
tor, ebe, hemşire kadroları vardır; fakat doktor yok-
tur, ebe ve hemşire yoktur, sosyalizasyon umulan 
faydayı sağlamamıştır. Yapılan masraflar gereken 
sonuçları vermemiştir. Ortada önemli bir değişiklik 
görülmemektodir. Hastane binaları yapılmıştır; fakat 
bu binalarda çalışır doktor, hemşire, yardımcı sağlık 
personeli sağlanamamaktadır. Halen uygulanmakta 
olan usul, Doğu Anadoludaki hastanelere ve sağlık 
tesislerine rotasyon usulü ile doktor gönderilmesidir. 
Kurulmuş bulunan tesisler, yılda yirmi günlük, bir 
ayldc geçici görevlerle gönderilen aslî görev yerleri 
başka yerde olan doktorlarla ve personelle idare edil
mektedir. Böyle bir sistemin yeterli ve başarılı olabi
leceğini düşünmek mümkün değildir. Bu, tam l>ir ida
reyi maslahat sistemidir. 

Sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, her yö
nüyle ihmal edilmiş bulunan Muş ilinde sosyalizas
yona bağlanan ümitler de sönmüştür. Muş halkı adına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Muş'taki 
hastane, sağlık ocağı ve sağlık evlerine yeterli sayıda 
ve devamlı görev yapacak mütehassıs ve pratisyen 
doktor, yeterli Sayıda ebe, hemşire vesair sağlık per
soneli sağlanmasını talep etmekteyim. Bunu gerçek
leştirmenin yolu ne ise, aranıp bulunmalıdır. 

Türkiye'de doktor sayısı çok az değildir; yani ye
ni açılan tıp fakülteleri doktor sayısının daha da art
masına imkân verecektir. Ancak, doktor sayısı arttık
ça, doktorlarda belirli merkezlerde toplanmak eğili
mi artmaktadır. Bugün Türkiye'deki tüm doktorların 
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yüzde yetmişinin İstanbul, Ankara, İzmir'de olduğu; 
bu şehirlerde dünyadaki ölçülere göre nispî bir dok
tor bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu üç şehir dışın
daki dok'or oranı ise, mevcudun yüzde otuzudur. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hastanelerde yafak 
bulmak sıkıntısı da vardır. Buna karşılık Doğu Ana-
dolunun bazı bölgelerinde (ki, Muş'da böyledir) has
tane binası, teçhizatı, boş yatağı vardır; doktoru yok
tur. Doktoru olmadığı için de hasta yoktur ve yalak
lar boştur. Doktor bulamadığı için hasta olan veya 
hastası olan, binlerce kilometre yolu aşıp Ankara ve 
İstanbul'a derdine çare bulmak için gelmektedirler. 

Sayın senatörler ve kıymetli Sağlık Bakanlığı 
mensupları, 

Sağlık ve Sogyal Yardım Bakanlığı, sağlık hizmet
lerini bütün Türkiye sathına eşit ve dengeli bir biçim
de dağılması için gereken tedbirleri almak zorundadır. 
Yeterli sayıda doktor, ebe ve hemşire ile gerekli di
ğer personeli bütün yurda dağıtmak zorundadır. 

Sosyalizasyon uygulamasına bu uğurda önemli 
harcamalar yapılmasına rağmen, halen geçim bölgem 
olan Muş ili sağlık hizmetlerinden yoksundur. 

Bu arada şu noktayı belirtmek istiyorum : Ağus
tos ayında Sayın Bakan ile temas eimiştik, kendileri 
bana güzel müjde vermişlerdi, ben de bu müjdeyi Muş 
halkına görürmüş idim. Bu hususta bir çalışma için
de olduklarını işittik. Sayın Bakandan istirham ediyo
rum, Doğu Anadoluya doktor gönderilmesine ait ka
rarnamenin hazırlanması konusundaki çalışmalar ne 
merkezdedir? 

Daha sonra bazı gazetelerde de aynı anlama ge
len yazılar yazıldı; onbin ilâ on beş bin lira arasındaki 
bir meblâğ ile doktorların mukavele ile Güneydoğu 
ve Doğu Anadoluya gönderileceğine dair gazetelerde 
yazılar çıktı. Bu konuda Sayın Bakan malûmat verir
lerse çok memnun kalırız. Ne gibi tedbirlerle Doğu 
ve Güneydoğu Anadoluya doktor gönderebileceğiz? 
Artık ne yapıp yapıp bu sorunu kesin olarak hallet
memiz gerekir. 

Maddî durumu iyi olmadığı için hastanelerde te
davi görememekte olan hastaların iki yıldan beri al
mış olunan çok mühim ve yerinde bir kararla artık 
eziklik duymadan, gerçekten bunu bilhassa belirtmek 
istiyorum; yani bu alman karar o kadar yerinde ki, 
hiç bir eziklik duymadan artık gelen vatandaşı ra
hatça, serbestçe hastanelere, yatırabilij oruz. Ben şah
sen bugüne kadar hiç bir sıkıntı ile karşılaşmadım ve 
bu hususta teşekkür ediyoruz. 
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Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Sayın Bakanlığa, men
suplarına ve Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçhoğhı nda. 
Buyurun efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üye
leri; 

Hiç şüphesiz ki, beşer tarihinin başladığı dönem
lerden bu yana insan hayatının önemi ve bu önemin 
gittikçe artan değerleri içerisinde sağlık hizmetleri
nin muayyen bir seviyede meseleleri de birlikte getir
mesi... 

AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Duy
muyoruz Sayın Başkan... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Beşer tarihiyle birlikte insan hayatının sağlıkla 
ilgili problemleri, giderek artan ve çağımızda en yük
sek seviyede teknik bir düzeye ulaşan bir döneminde 
Sağlık Bakanlığının meselelerini bütün yönüyle tek
nik bakımından eleştirmek mümkün değildir. Hele, 
benim mesleğim olmadığı için, bu konuda görüş ve 
kanaatlerimi, eleştirilerimi ifade etmekse her türlü 
izahtan varestedir. 

Ancak, ne var ki, sağlık politikalarının ülkede 
vardığı noktaları tespitte, noksan olan kısımlarını da 
izah etmekte Hükümet olarak bunların tedbirlerini 
getirmek suretiyle, sağlık hizmetlerinin daha istenilir 
bir düzeye ulaştırılmasında yarar olduğu kanaatin
deyim. 

Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyet Hükümetlerinin 
bütün sağlık bakanları, iyi niyetler içerisinde, mem
leketin sağlık problemlerini halletmek için büyük 
gayretler sarf etmişlerdir. Ne var ki, yıllardan beri 
doğrultusu tespit edilmiş bir sağlık politikasının va
zedilmiş olmaması, dolayısıyie bütün bakanlıkların 
kendi görüşleri ve zamanın şartları içerisinde takip 
ettikleri sağlık politikaJarıyle birbirinden tutarsız ve 
birbirini tamamlamayan, birbirine aykırı düşen gay
retleri; samimî olsa dahi, iyi niyete dayansa dahi, bu 
gayretleri Türkiye'deki sağlık hizmetlerini bugün is
tenilen seviyenin çok daha aşağısında, çok gerilerde 
bîr noktada Türkiye'yi, hakikaten bunun ihtiyacı olan 
sağlık hizmetine doymamış olan bir ülke haline ge
tirmiş bulunmaktadır. Her şeyden evvel sağlık hizme
ti, şu unsurlara dayanır: 

Evvelâ; yetişmiş, eğitilmiş teknik bir kadroya, 
sağlık kadrosuna ihtiyaç gösterir. İkincisi, büyük 
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yatırımlara... Ülkenin sınırlı olan insan ve malî kay
naklan içerisinde bugün, artan nüfusun gün geçtikçe 
sağlık hizmetlerinin çoğaldsğ bir dönem içerisinde 
bunları değerlendirmek de elbette mümkün değildir. 
Ancak ne var ki, ülkenin imkânları içerisinde yapı
labilecek olanları en kısa zamanda yapmak ve Türk 
Ulusunun mutluluğunu temin edecek olan bu temel 
hizmetleri, sosyal devletin göıevi olan bu hizmetleri 
en iyi bir şekilde vermeye gayret etmek lâzımdır. 

însan unsuru demiştim; bunun başında doktor ge
lir. Arkadaşlarım ifade ettiler. Türkiye'de aktif ola
rak çalışabilecek onbeş bin döktürün olduğu, ihtiya
cın ise bunun dört misli; yani 60 bin civarında bu
lunduğu nazarı dikkate alınırsa, bu kadro ile T ü r 
kiye'de hizmetleri başaralı bir şekilde ifa etmenin im
kânı yoktur. O halde ne oluyor yetişen doktorlar? 
Yulardan beri üniversitelerimizden doktor yetişiyor. 
Bunlardan büyük bir kısmı beyin göçü içerisinde 
Türkiye'yi terk etmek suretiyle gidiyorlar. Bunun ne
denleri üzerinde durmak lâzım. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununu tadil eden 1327 sayılı Kanunun 
müzakereleri esnasında Parlamento kürsülerinden; 
1327 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde getirilmiş 
olan istisnaları sağlık ve teknik personele de aynen 
getirmek ve kendilerine yeteri kadar ücret vermek 
suretiyle hakikaten Türk doktorunu bu ülke içerisin
de hizmet edebilir imkâna kavuşturmak ve dolayısıy-
le onların sosyal ve ekonomik yapılarında bir huzur 
getirmek suretiyle mesleklerini memleketlerinde, ana
vatanlarında ifa edebilecek seviyede bir imkân sağ
lamanın zaruretine işaret etmiştik. Ne yazık ki, 1327 
sayılı Kanunun içerisinde mütalâa edilen doktor ve 
mühendisler, Türkiye'de bulamadıkları kazancı, ken
di içtimaî seviyelerine uygun şekilde bulamadıkları 
bir ücret sistemini gerçekleştirmek için Türkiye'den 
(sayın arkadaşımında da dediği gibi) pasaportunu 
alarak, doğrudan doğruya batı ülkelerine beyin göçü 
şeklinde tecelli etmiş ve oraya gitmişlerdir. Sanırım 
ki, Türkiye'nin dışında sayılan bir hayli kabarık 
Türk doktoru çahşmaktadır. Hükümetin muhtelif 
dönemlerde almış olduğu tedbirlere rağmen, bunlan 
Türkiye'ye döndürmek mümkün olamamıştır ve sanı
nın ki, bundan sonra da alınacak olan tedbirlerle de 
mümkün olamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün hele, işçi ile memur arasındaki farkların 

bariz bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem içerisinde 
hastane başhekimi ile mütehassısı ile kapısında çalı
şan odacısı ve oradaki hademe, müstahdem - memur 

arasındaki farkın çok az olduğu bir dönemde Türk 
doktorunu hastaneye bağlayarak vatansever duygular 
içerisinde hizmete devam ettirmenin mümkün olama
yacağı aşikârdır. Bu itibarladır ki, buna en kısa za
manda çare bulmak lazımdır. Hele bir full - time me
selesi vardır ki, bu full-time'a dahil olacak olan dok
tor arkadaşlanmızın ücretleri de, şayet bu görüş içe
risinde olursa bunları da ülkenin doğusundan batısı
na hastanelerde ve sağlık ocaklarında, sosyalizasyon 
bölgelerinde çalıştırmanın da mümkün olmayacağı 
bedihîdir. 

Bir taraftan 1765 sayılı Kanunla üniversitede ça
lışmış oSan profesörlere, doçentlere, asistanlara 50 bi
ne varan ücretler sistemini uygularken, hastanede bir 
röntgen mütehassısını, bir dahiliye mütehassısını 5 bin, 
6 bin, 7 bin lira gibi net ücretlerle çalıştırmak aslın
da mümkün değildir. Bunun mutlaka çaresi bulunma
lıdır. Mutlaka full - time ücretleri tespit edilirken as
garî, hastanenin de, doktorluğun da, tababetin de şe
refini koruyacak nitelikte, seviyede ölçüler içerisinde 
kalınmahdır. Çünkü bugün halk arasında yaygın olan 
bir söz vardır; «Hastanenin yolu doktorun muayene
hanesinden geçiyor» denmek suretiyle haysiyetli, na
muslu doktorları da içerisine aîan bir damgalamanın 
'içerisine gidilmektedir. Hakikaten ilme, irfana, saygı
lı insana hizmet etmeyi ibadet sayacak kadar hizmet 
eden doktorların haysiyetine dokunan bu görüşü sil
mek aslında, Parlamento olarak, teşriî organ olarak 
bizim de görevimiz; fakat bunun ötesinde, icranın bir 
ünitesi olan, çok hürmet ettiğimiz, saydığımız, hakika
ten ciddî Devlet adamlığı vasfı ile mesleğine ve Ba
kanlığına büyük hizmetler yapmış olan Sayın Bakanın 
da bu davanın peşinde yürümesinde büyük yararlar 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını; 

Bir konuya daha değinmek istiyorum; sosyalizas
yon konusuna. Sosyalizasyon 1962'lcrden beri Türki
ye'de uygulanmak istenen, genel stratejisi ve felsefesi 
itibariyle tenkidin, eleştirinin ötekinde sadece üygu-^ 
lamasında muvaffakiyetsizliğe uğramış olan bir talih
siz talblkaitır. Bu talihsiz tatbikatı Türkiye^de başa
rıya götürmenin yollan da hem ekonomiktir, hem de 
yasalann, birtakım hizmetleri, o hizmeti görecek olan 
insanlara tanıyacağı haklar içerisinde değerlendiril
mesi olarak görüyorum. Binaenaleyh, sebep - netice 
münasebetleri içinde bugün bir taş yığını, bina hara
besi halinde görünen Doğu Anadolu'daki o sağlık 
ocaklarının manzarasını bir seyahat esnasında ben de 
görmüştüm. 
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TALÂT DOĞAN (Rize) — Yanüş Sayın Kara-
ağaçîıoğlu yanlış... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz söyleyeyim. İnsanı olmayan, hiz
met edecek teknisyeni bulunmayan o binaları mut
laka hizmet edilecek, vazifesini fonksiyonel olarak 
görecek hale getirmenin çarelerini bulmaya mecbu
ruz. Bunda bir işlemeyen taraf vardır, bir nokta var
dır, tıkanıklık vardır. Mesele prensibinde değil, bu 
jişlemıeyen taraflarım bulmak ve ona yeni çareler, yeni 
görüşler içerisinde birtakım imkânlar sağlamak sure
tiyle geçerli hak getirmektir. Bendeniz o prensibin 
karşısında değilim. Hele hele Türkiye'de sağlık sigor
tasını yaygım hale getirecek bir sistem içerisinde bun
ların vazifelerinin bir kat daha ehemmiyet kesbede-
ceğini ifade etmek isterim. Bu, sanırım ki, her türlü 
izahtan varestedir. Belki ben teknik yönleriyle bunu 
anlamıyorum, ama tabikatının; halka intikal eden tat
bikatının vermiş olduğu neticelere intihalara göre bu 
konuda görüşlerimi arz etmek istiyorum, yanlış ola
bilir. 

Ben ihtisasa, tecrübeye, ilme saygılı olmayı evve
lâ hem insan olarak, saniyen de bir parlamenter ola-
raf şahsımın önde gelen vazifelerinden birisi sayarım. 
Şayet yanlışsa ikna edersiniz, bu yolda o müesseseleri 
işler hale getiririz. Ama, görülen şudur ki, bu mües
seselerin çoğu adamsızlıktan, kadrosuzluktan işleme
mektedir; ücret sisteminden işlememektedir. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum : 
Muhterem arkadaşlarım; 
İlâç konusu hakikaten Türkiye'nin yıllardan beri 

üzerinde durmaya değer konularından birisidir. Tür
kiye'de özel sektörün bilhassa yüksek seviyede geliş
tirmiş olduğu bir ilâç endüstrisinin mevcut olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Yalnız bu ilâç endüstrisi, anla
dığımız manada temel ilâç maddelerinü yapan dünya
nın sayılı firmalarının tekelinde bulunan ilâç endüst
risi değil, doğrudan doğruya ilâç sanayiinin bir mon
tajı mahiyetinde de diyebiliriz; ama büyük mesafe
ler katetmiştir, katetmektedir. Ne var ki, bunlar ciddî 
bir kontrola tabi tutulmak suretiyle Bakanlık bünye
sinde kurulacak bir kadro ile bu ilâçların, her ecza
neden alınan kutu içerisindeki ilâcın üzerinde yazılı 
şartları havi olduğunu vatandaşın bilerek, rahatlıkla 
kullanmasını temin edecek bir kontrol mekanizmasın
dan geçirilmesinde de yarar olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bir 

konuya daha değinerek sözümü bağlıyorum. 
Türkiye'de biliyorsunuz Kamu İktisadî Teşebbüs

leri İkinci Cihan Harbinin sonunda Türk Devlet ha
yatında, hatta dünya devlet hayatında yer almış olara 
müesseselerden birisidir. İlâç sanayiinde de İşçi Si
gortalarının bir teşebbüsü vardı. Bu teşebbüs de hem 
arz-talep dengesini, hem de fiyat dengesini, bunun 
ötesinde de teknik nitelikleri itibariyle Devlet kont-
rolunda olan Kamu İktisadî Teşebbüslerine benzer 
İşçi Sigortalarının ve bunun ötesinde Devletin, hatta 
icap ederse anonim holdingler halinde halka da açık 
olmak suretiyle bir ilâç sanayiinin Türkiye'de özel 
sektöre muvazi olarak kurulmasında yararlar olduğu
nu ve bu meselenin Bakanlıkça teknik seviyede de
ğerlendirilmek suretiyle şayet müspet netice elde edi
lirse, kuvveden fiile çıkartılmasında fayda olduğu ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elbette ki, Türkiye'de herşeyin mükemmel yapıldı

ğını iddia etmek mümkün değildir, ama asıl olan iyi 
niyettir. Bakanlığın ve onun güzide kadrosunun da 
iyi niyetlerle Türk halkına sağlık hizmetlerini götür
düğü kanaatim bir kez daha ifade eder; sözlerimi bu
rada bitirirken, Bakanlığın Bütçesinin Bakanlığa, Mil
lete, Devlete hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Abdullah Köseoğlu, buyurunuz efendim. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Ben konuşmak istemiyordum; fakat bir şeyin za

bıtlara tescilini arzu ettiğim için çıktım. Her arkada
şım, (eski zabıtları da tetkik ettim) bu konuşmalarda 
da, Türkiye'deki hekimlerin; aktif olan 15 bin heki
min yüzde bilmem ne kadarının İstanbul, Ankara, İz
mir gibi büyük şehirlerde toplandığından bahsettiler. 
Bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. 

Arkadaşlarım; 
İstanbulu ele alalım; Türkiye'nin en büyük has

taneleri İstanbul'da. Ankara'yı alalım; Ankara'da. 
İzmir'i alalım; İzmir'de. 

Tıp Fakültelerimiz; iki tıp fakültesi İstanbul'da, 
iki tıp fakültesi Ankara'da. Histoloji, patoloji, ano-
tomi patoloji, cerrahi, cildiye, çocuk, asabiye.. Ta
savvur ediniz; ben çocuk servisinde ihtisas yaparken 
35 tane asistan vardı, bugün de olacaktır. Üniversi
telerimizi kuruyoruz; 16 tane tıp fakültesinden 1 040 
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tane yahut 1 100 tane mezun veriyoruz; ancak ve-
ancak bu üniversitelerimizin asistanlarım temin ede
biliyoruz. Anadolu'ya nasıl göndereceğiz? Dün akşam 
Maarif Vekilimiz «Şu kadar üniversitemiz vardır, şu 
kadarım da artırtık» dediler. Üniversitelerimiz var, 
ama talebeyi, doktoru yetiştiremezsek, mühendisi ye-
tiştiremezsek neye yarar? 

Sayın Sağlık Bakam arkadaşımla beraber aynı sı
nıftaydık. Sınıfımızda 900 kişi vardı. Talat arkada
şım gayet güzel izah ettiler. Bu sene 16 tıp fakülte
sinden kaç kişi mezun olmuştur? Bunun çaresini ara
malıyız. Maarif Vekili bana; «Ne yapalım?» dedi, 
Paralarını vermeyelim.. 900 talebeyi okutan tıp fa
kültesi bugün 300 kişiyi, 200 kişiyi almıyor. Sebebi 
nedir? Bunu biz Parlamento olarak ele almalıyız. Ben 
Anadolunun bilmem neresine nasıl göndereceğim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Özerkliği var, 
özerkliği..: 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Devamla) — Kıy
metli arkadaşlarım; 

Onun da önünü alalım. Ne yapalım Ne yapmak 
lâzımse yapalım. Parasını mı keseceğiz? Doktoru ye
tiştirmenin çaresini bulalım. 

Arkadaşlarım; 
Ben 31 senelik hekimim, 10 senesini Suudî Ara

bistan çöllerinde geçirdim. Herkes gider Mersin'e, 
ben ters tarafa gittim. Herkes gibi Avrupa'ya, Ame
rika'ya gitmedim. Hakikaten ihtiyacım olduğu için 
gittim. Bundan 15 sene, 16 sene evvelini düşünün; 
Türkiye'nin neresinde bir münhal doktorluk var, hiç 
kimse bilmezdi. Devletin bir sırrı idi. Şimdi Kemal 
Demir arkadaşımızın huzuruna gidildiği zaman, şura
da, şurada, şurada diyerek size yüzlerce kadronun 
boş olduğunu söylüyor. 

Gönlümüz, fakültelerimizden bol bol tıp dokto
runun yetişmesini istiyor ve Anadolunun ücra köşele
rine o zaman her vatandaş gider. Ben niye gitmişim 
Arabistan çöllerine? Vazife bulamadığım için gitmi
şim. Niye gitsin Almanya'ya, niye gitsin Avustural-
ya'ya, niye gitsin Libya'ya? Hepisinin bu vatan için 
kalpleri çarpmaktadır. 90 yaşındaki anasının, mektep
te okuyan çocuğunun hasreti içerisindedir memleke
tin haricindeyken; ama dediğim gibi, onun yaşama 
şartlarını memlekette hazırlayalım ve tıp fakülteleri
mize fazla doktor yetiştirmesi için ne yapmak lazımsa 
onun çaresine bakahm, 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köseoğîu. 
Söz sırası Saym Sabahattin Savcı'da.. Yok. 

I Söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ta. (A.P. sırala
rından alkışlar.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası üniver-
I site anfisi mi, Senato mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Senatör buyurun. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahİsar) — Sa-

I yın Başkan, bir atlama olacak galiba? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bunlar ko

mando kanadından mı, sol kanattan mı, üniversite 
I anfisi mi? Ne?. 
I BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
j görüşüyorsunuz, buyurun Saym Feyyat. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Ko
mando falan yok burada. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Benziyorsunuz. 
Ben, çocukluğumu hatırladım bu halinizle.' 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Alkışlı-
I yoruz seni, sen bizi komanda görüyorsun... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Lütfen.. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben müdahale ede-

I rim, siz lütfen karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Size yardımcı 

olmak istiyorum. 
I BAŞKAN — Buraya gecenin bu saatında sataşma 

olanaktan yaratmak için çıkmadınız her halde? Sağ
lık Bakanlığı Bütçesi üzerinde.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çıkmadım, 
I ama lütfen... 

BAŞKAN — Ben sustururum efendim, devam 
edin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 

Anayasamızın 48 ve 49 ncu maddelerindeki sos-
I yal güvenlik ve sağlıkta fırsat eşitliğinin, hatta vatan-
I daş sağlığının Devlet için bir mükellefiyet olduğu hu-
I susundaki hükümlerinin Devlete yüklediği külfeti ve 
1 Devletin bunun karşılığmdaki gelirlerini mütalaa eder

sek, Anayasanın Devlete çok külfet yüklediği, buna 
I karşılık Devlet olanaklarının ise gayet cüzî olduğu, 

bu çelişkinin giderilmemesi halinde, biraz evvel konu-
1 şan arkadaşlarımızın buyurdukları yakınmalara hiç 
I bir çare bulunamayacağı kanaatindeyim. 
I Bu itibarla Devlete yüklenen mükellefiyetlere pa-
I ralel olarak karşılığının da bulunması zaruretine inan-
I maktayım. Bir örnekle arz edeyim: 

Bir koruyucu hekimlik var, bir de tedavi edici he-
I kimlik. Koruyucu hekimlikte bir hükümet tabibinin, 
l bir pratisyenin bir köyde yüzlerce kişiyi bir veya iki 

orvo 
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hastalıktan koruduğunu; kızamıktan veya diğer sal
gın hastalıklardan koruduğunu gözönünde tutarsak, 
bunun zuhuru muhtemel hastalıkların bertaraf etmesiyle 
bir an için o zuhuru muhtemel hastalıkların zuhur et
mesi halinde hepisinin tedavisini yapımş olmuyor mu? 
Bütün mesele koruyucu hekimliğin buradaki ağırlığı 
ve önemine dikkati çekersek; şerefi 27 Mayıs Millî 
Birlik Komitesi Üyelerine ve müteakip uygulama şe
refi de ondan sonraki hükümetlere ait olan tıbbın 
sosyalizasyonu bu memleket için çok şey getirme
mekle beraber, çok kimselerin küflenmiş kafalarının 
mantığını, beynini yıkadığı ve onları pml pırıl hale 
getirdiğini ve burada yıllar boyu bunun aleyhinde bu
lunanların bunun giderilmesine ve bunun daha da tekâ
mül ettirilmesi yolunda öneriler de bulunduğunu mii-
şahade etmiş bulunmaktayız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Aleyhinde bulunan yok, bilâkis lehinde.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, 
plana «pilav» diyenlerin, bunun da aleyhinde konuş
tuklarını, Sayın Bakanımız eski bir politikacıdır, ha
fızalarını tazelerlerse, zannederim ki, bana hak ve
rirler. 

Sayın senatörler; 
Tıpta dişçilikle eczacılığın diğer kollardan daha 

çok bir sömürüye alet edildiğini üzüntüyle belirtmek 
isterim. Şöyle ki; 

Türkiye'de, elimizi vicdanımıza koyarak düşüne
ceğiz, hangi dişçi bizatihi kendi sây-i ile gelir temin et
mektedir? Dişin çekminden tedavisine kadar varan 
ve dişçinin daha bizzat yapması gereken bazı görevini 
oradaki teknisyenin, yasak edilen kişinin bu işi yap
tığı ve dişçi muayenehanesinde uzun süre bulunma
dığı halde, muayenehanede kazancın devam ettiği ve 
gelirlerin sağlandığı bir hakikattir. 

Aynı şey eczacılar için de varittir. Eczacılar Ka
nununa göre, eczacıların bizatihi devam etmesi lâzım
dır, eczanede bulunması lâzımdır. Bu Millet bir ecza
cıyı pahalıya mal etmiştir; orada oturması için ve 
izinle ayrılması lâzımdır; Sağlık müdürlüğünden, 
hükümet tabipliğinden veyahutta kaymakamdan izin 
alması lâzımdır, ama Türkiye'de dikkat buyurursanız 
eczahaneleri eczacılar değil, eczacıların emrinde çalı
şan kalfalar yönetir. 

Bu realite, bu uygulama karşısında, o halde ec
zacı fakültesiyle, dişçi fakültesine gerek olmadığı gi
bi anormal bir düşünceye de hak vermiş oluyoruz. 

Ben Anadolu'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, 
her nereye gittimse, bizatihi alaylı bir dişçi ile mek
tepli bir dişçinin uygulamadaki fonksiyonları arasın-
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da hiç bir fark yoktur. Uygulamalar bu; ama dok
torların mesleklerinin mahiyeti bunu engellemekte
dir. İrtica da geride kaldığına göre, büyücü de olma
dığına göre, doktora herkes ihtiyaç duymaktadır, 
ama Türkiye'de sahipsiz bir teknisyenler grupu var
dır; gizli işsiz. Gerek eczacı kalfaları, gerek dişçi tek
nisyenleri, bunlar iş bulamazlar ve dişçilerin tehdidi 
altında çalışır. Biraz suç işlediği zaman kendisi me
sul olur, dişçi mesul olmaz, dişçi bundan haberdar 
değildir; ama kazanç dişçinin cebine gider. Bu bir 
gerçektir, bunun tıp âlemi için gerçekten iyi bir uy
gulama olmadığını belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Anayasamızın Devlete atfettiği bu külfete karşı

lık, Devletin vatandaşa bir şey verebilmesi için bir fe
dakârlık lâzım. Bu fedakârlığın her halde sadece 
doktorlara tahmil edilmesi gereksiz. Efendim, bir dok
tor 2 milyona mal oluyor... Doktor fakülteyi bitirdiği 
zaman gitmekle mükelleftir. Bu memleket subayım 
okutmuyor mu, bu memleket hukukçusunu okutmu
yor mu, bu memleket mühendisini okutmuyor mu? 
Esasen bu ülkede en ucuz olan şey tahsildir ve bu 
imkândan pek çok kimseler yararlanmaktadır. Bu iti
barla, Devletten her yararlanana aynı derecede meb-
suten mütenasip olarak külfetler dağıtılırsa, külfetler
de eşitlik söz konusu olursa, zannederim ki, hizmette 
en büyük fedakârlığı gösterecek, hizmete en önde gi
decek kimselerin doktorlar olacağından hiç kuşkum 
yoktur; ama taşrada bir ilçede, özellikle sosyalizasyo
nun söz konusu olmadığı bir bölgede bir doktor, bir 
nahiye müdürünün hatta bir tahrirat kâtibinin em
rinde, manevi yönden bırakın, köylere ucuz fiyata, 
mesai dışında 10 - 15 lira gibi bir ücret mukabili 
kendi arabasıyle ve benziniyle hastanın ayağına köye 
gittiği zaman bu da dedikodu olmakta ve hatta hatta 
bu tip doktorların 1609'dan mahkemelere sevk edil
diklerini ve bunların ağabeyleri sağlık müdürleri tara
fından korunmadıklarım, valilerce hiç korunmadık
larını görüyoruz. Yine bunlardan yana ve bunların 
çilelerine en yakından tercüman olan savcılardır. Mah
kemeye düştüğü takdirde bir de işten el çektirme 
durumu oluyor. Bunun çeşitli örnekleriyle karşılaştık 
ve bu bir üzüntü kaynağıdır. 

Saym senatörler; 
Hıfzıssıhha konusunda somut bir Örneği Sayın 

Bakandan sormak istiyorum. Yetkili Genel Müdürü
müze de biraz evvel arz ettim, «Haberim vardır.» 
buyurdular. Kartal'da 1958'de başlanıp 1964'lerde 
hitama eren, takriben 200'e yakın kooperatif evle-
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rinin bulunduğu civarda, birisi önemli, diğer ikisi 
benim kanımca pek önemli değil; hepsi de önemli 
Sağlık Bakanlığı yönünden, ama benim kanımca en 
önemlisi Mutlu Akü Fabrikası. Belediyeden fabrika 
yeri olarak 50 bin metrekare yer alıyor, fakat bunu 
bu akü fabrikasının tevsiine sarf ediyor. Bunu loj
man yeri olarak aldığı halde fabrikayı genişletiyor 
ve bu konuda çeşitli raporlar tanzim ediliyor, Bakan
lıkça kapatmaya kadar gidiliyor ve oradaki görevini 
suiistimal eden doktor başka yere naklediliyor (suiis
timal demeyeyim, geri aldım, konuyu bilmiyorum) 
bu görevini yapmayan doktor başka yere atanıyor, 
maalesef Danıştaym kararı ile doktor tekrar aynı ye
re atanmış oluyor, 

Bu durum karşısında İstanbul Valiliğince mi ve
yahut da İstanbul Sağlık Müdürlüğünce mi, yoksa 
Bakanlık seviyesinde mi olur, biran evvel şu hususun 
nazara alınmasını istirham ediyorum; Sağlık Bakan
lığına bağlı hastanelerde değil de, özellikle Sosyal Si
gortalara bağlı hastanelerde pek çok işçilerin bu kur
şun zehirlenmesinden öldüğü bir gerçektir. Ben bunu 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından soracağım; fakat Sa
yın Bakanıma da arz ediyorum: Soruşturulursa, Kar
tal Sosyal Sigortalar Hastanesinde bu zehirlenmeden 
dolayı ölenlerin sayısı çoktur. Sayın Kemal Demir'e 
bu konuda inancım tamdır. Sırf bu ihbarı Sayın Ba
kana bu kürsüden arz etmek için söz almış bulun
maktayım. 

Maruzatım bundan ibarettir. Tamamlanan sözüm
den sonra, hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
5 nci söz sırası Sayın Ahmet Karayiğit'te. Buyu

run efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Gecenin bu ilerlemiş saatmda söz almak istemi

yordum. Bir kaç sorum Vardı, Sayın Bakana sora
caktım; fakat Sayın Feyyat'ın ve Sayın Köseoğlu'nun 
konuşmalarından sonra bir zorunluluk duydum. 

Evvelâ mesleğim dolayısıyle bir zorunluluk duy
dum. Hekimlik ulvî bir meslektir. Tahsili zordur; ke
male ermesi, hastasına faydalı olabilmesi için yılların 
geçmesi lâzımdır ve daima toplumun tüm gözleri bir 
hekimin üzerindedir. Hekimi nazardan ve kazalar
dan sakınacak müeyyideler, yasalar henüz Türkiye'de 
gerektiği şekilde, geçerlilik arz edecek şekilde vaze-
dilmemiştir. 

Ben Sayın Bakanımın geçenlerdeki bir teşebbüsü
nü burada şükranla anmak istiyorum. Parlamentoda
ki tüm hekimleri toplayarak bir konu hakkında ko

nuşmuşlar; fakat ben bulunamadım, son derece üzül
düm. Yıllardan beri Parlamentodan geçmesi gerekli 
bazı kanunlar maalesef geçememiştir. Bendeniz 11 
seneden beri buradayım, 11 seneden beri bu kanunla
rın yasalaşmasını bekledik; ama hep kadük olmuş
tur, hiç bir zaman bir neticeye ulaşamamıştır. Sanı
rım siyasî partiler, şu veya bu kanattaki arkadaşlar 
hekimlik mevzuunda, vatandaşın tedavisi mevzuunda 
bir asgarî müşterekte birleşerek ve hekimlerin şahsi
yetini belirleyecek, çalışmalarını kolaylaştıracak ve 
daha faydalı olabilecek şekilde kanunların çıkması 
için, siyasî parti gözetmeksizin bir noktada toplana
biliriz, bu işleri elbirliği ile yürütebiliriz. Ben Sayın 
Bakanımdan ve Parlamentodaki meslektaşlarımdan 
istirham ediyorum, beraberce çalışalım, bu diyalogda 
büyük bir fayda vardır ve yıllardan beri çıkmayan 
bu yasaları çıkartalım ve bir rahat düzeye, iyi bir 
vasata ulaşalım. 

Benim bölgesel bir - iki sorunum var, ben bunla
rı arz etmek istiyorum; 

Birincisi; Afyon büyük bir yol kavşağında, sık sık 
trafik kazaları oluyor. Âcil yardım bakımından son 
derece sıkıntılı bir çalışma var. Aşağı yukarı 240 -
250 kilometre buraya, 300 kilometre İzmir'e. Bir tra
fik kazasındaki hastayı buraya getirmek zorunda ka
lıyorlar. Bir ortopedi mütehassısı, bir beyin cerrahı 
(güç bu; ama belki bir ortopedi mütehassısı buluna
bilir) sanırım oradaki bir âcil servis istasyonunun iyi 
çalışabilmesi için yeterli olabilecektir. Lütfedip ba
kanlık mensupları bu konuya eğilirlerse son derece 
memnun kalırız. 

Yine, Afyon'un bir huzur evi mevzuu var. Biraz 
evvel Sayın Bakanımızla da konuşmuştum; lütfedi
yorlar. Bu da gerçekleşirse, bizi zaman zaman üzün
tüye sevk eden bazı görüntülerden hiç olmazsa uzak 
kalırız ve gönlümüz rahat eder. 

Arkadaşlar; 

Bir konu da; son günlerde köylerden devamlı su
rette ebe talebi gelmektedir. Eski statüye göre köy
ler 300 nüfuslu idi, 500 idi, 600 idi, 700 idi. Şimdi, 
en küçük köyün nüfusu binin üzerinde ve bir ebenin 
hakikaten büyük faydaları oluyor orada. Bir ebenin 
köyden ayrılması köy için büyük bir üzüntüye sebep 
oluyor; bütün bir köyün ayaklanmasına sebep olu
yor. Afyon'un 500 tane köyü var. 1976 programında 
185 ebe talebinde bulunmuşlar, ama Bakanlık kadro 
imkânsızlığı dolayısıyle ancak 160'ını karşılayabilmiş. 
Ben bilmiyorum; ama benim notlarımda bugün 200'e 
yakın ebe talebi var. 
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Şimdi, şöyle bir önerim olacak Sağhk Bakanlığı
na: Hiç olmazsa nüfusu binin üzerindeki köylerde 
bir ebe bulundurmanın bir imkânını araştıralım; ya
ni bunu bir prensip olarak vazedelim. 

Bizim bölgenin bir konusu var. Bizim Afyon haş
haş memleketi. Afyon'da yıllardan beri uğraşa uğra
şa, Türkiye'nin ilâç sanayiinde büyük bir adım, bir 
hamle olan alkaloid fabrikasının kurulmasına bugün
lerde başlandı. Arkadaşlar, alkaloid fabrikasını Top
rak Mahsulleri Ofisi kuruyor. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin bu fabrikayı çalıştırması bizce çok sakınca
lıdır. Bu fabrikanın hakiki sahibi Sağhk Bakanlığı
dır. Sağlık Bakanlığının bu fabrikayı çalıştırması bu
na sahip olması lâzımdır. Hem Türkiye'de ilâç sana
yiinin temelini kuracak, hem de bunun işletilmesi 
mevzuunda Bakanlığın buna sahip çıkması lâzım. 
Bizler de kendilerine yardımcı oluruz. Toprak Mah
sulleri Ofisi nikoteini bilmez, papaverini bilmez, dio-
nini, morfini vesâireyi bilmez; ama Bakanlığın bu 
konuya sahip çıkması lâzım. 

Son olarak bir hususu daha dile getirmek istiyo
rum. Gerçi Bakanlık bunun üzerinde hassasiyetle du
ruyor; ama içimde bir uîıtedir, bir derttir, söylemek 
zorundayım. Kanser mevzuunda hakikaten fevkalâde 
bir aşama içinde Bakanlığımız. Bu aşamaların süratle 
bir neticeye gitmesini, iyi bir tarama yapılmasını is
tirham edeceğim. Çünkü, son yıllarda bilhassa Afyon 
mıntıkasında kanserden ölümler bir hayli fazla bir 
durumda. Ben, Bakanlığın mümtaz mensuplarım bu 
vesileyle hürmetle saygıyle selâmlarım. 

Yalnız, Feyyat Beyin konuşmasındaki bir hususa 
cevap vereceğim, ondan sonra ineceğim. O da şu
dur: 

Her meslek erbabının % 1, % 2, % 3 iyi çalış
mayan kısımları olur. Diş hekimleri idealist insanlar
dır, mesleğini seven insanlardır. Ben de 20 sene bil
hassa muayenehanede çalıştım, pek çok meslektaşla
rımı tanırım; vatansever, mesleğini seven insanlardır, 
hastalar üzerinde hassasiyetle çalışan insanlardır. Bir 
protezci ile bir diş hekimi arasındaki münasebetleri, 
sanırım arkadaşım fazla derinliğine kadar bilmediği 
için, öyle bir görüntünün içerisinde bu sözleri sarf et
ti. Aslında, Tababet ve Şuabatm Tarzı terasına Dair 
Kanunun değişmesi lâzım. Çünkü, kaçak çalışan bir 
adamı tuttuğunuz zaman bugün 25 lira ceza veriliyor; 
ama bu ceza, bir ceza değildir. Buna göre çalışmak
ta berdevam oluyor; fakat bunlar hallolacak. Biz 
hekimlik mevzuunda iyi niyetle dolu olan insanlarız. 
Bakanlığımızın da bu iyi niyetle dopdolu olduğunu 

görüyoruz; ama bazı engebeleri var, bunları aşamı
yoruz. Eîele tutuşursak sanırım iyiye doğru gideriz. 

Saygılar sunarım. Bütçe, Yüce Türk Milletine ha
yırlı olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karayiğit. 
Söz sırası Sayın Selâhaddin Babüroğlu'nda. Buyu

run efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Pek hoşunuza gitmeyen bir konuşma yapacağım. 
Sanki Türkiye'de bir müstemleke, bir sömürge 

disiplinsizliği var. Bu sömürge disiplinsizliği Parla
mentomuza yansımış, ya da Parlamentodaki disiplin
sizlik halka yansımış. Koca Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu Bakanlığın büt
çesinde karşımda gördüğüm Parlamento basın tem
silcilerinin adedi, salondaki senatör adedinden fazla. 
Öyle bir görüşme yapıyoruz ki, gruplar adına konuş
ma yapan kişiler birbirlerini dinlemiyorlar ve grup
lar adına birbirine çatan kişiler diğer sözcüleri din
lemiyorlar. Anlaşılıyor ki, bir Anayasa sorunu var. 
Bu bütçenin görüşülmesini her halde bir ciddî kanala 
oturtturmak gerekiyor ve her halde sinirler boşalmış 
olacak ki, dışardan gelenler de lâtife ile geçirmek is
tiyorlar. Kendi arkadaşlarının konuşmasını alay ko
nusu yapıyorlar. Halk da bizim bütçeyi görüştüğü
müzü zannediyor. Çünkü, TRT'nin burayı devamlı 
izlemeye mecbur oîan memuru, gece yaptığımız uzun 
konuşmalarımızı birer, ikişer satır halinde veriyor. 
Köylü vatandaş da bizim buradaki çalışmalarımızı 
muntazaman, ciddî ciddî yürüttüğümüzü zannediyor. 
Tablo hazindir. Ben en küçük memuriyetimden, en 
büyüğüne kadar hiç bir zaman bu şekilde ne komis
yon çalışması, ne kitle çalışması gördüm. 

Hele bazı konuşucu arkadaşlarımızla alay edil
mesi konusu son derece hazindir. 

Öyle oldu ki, Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü bir 
yandan belediye başkanlarım suçladı, bir yandan sos
yalizasyonun Doğu Anadolu'da başlatılmasının başa
rısızlığın nedeni olduğunu söyledi. Halbuki sosyali
zasyonun amacı, az gelişmiş yörelerimizde hekimin 
gitmediği yerlere hekim götürmektir. Bunu öngördü
ğü halde, arkadaşımız buna karşı çıkabildi; fakat açık 
söyleyeyim, benim partimin sözcüsü dahi bunu kar
şılayacak durumda konuşmaları izlemediler ki, kar
şılansınlar. 

Bu son derece gayri ciddî bütçe görüşmesinin ne 
vatandaşa, ne Türkiye'ye yararı vardır. Eğer Anaya
sadan memnun olmayanlar varsa, burayı izlemelidir-
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ler. Seçmeni olmadan buraya gelen bir kısım arka
daşlarımız vardır ki, onların buraya getirilmelerinin 
bir ölçüde nedeni, seçmeni olan parlamenterden da
ha fazla buranın bekçiliğini yapmaktır. Şu karşıdaki 
sıralara bakınız, boş. Kontenjan senatörlerinin zaten 
bazıları vardır ki, hiç Parlamento çalışmasına katıl
mazlar; ama Parlamenter maaşlarının artırılması söz 
konusu olduğu zaman (ben taraftar değilim, yanlış 
anlamayınız) vatan kurtaran aslanlar gibi çıkar işçi
ye, «Ben de 5 bin lira çıkaracağım» diye bağırırlar 
veya hiç uğramazlar, maaşlarını dahi sekreterleriyle 
aldırırlar. 

Sayın Başkanlık bunda bir tedbir almak zorunda
dır. Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda da değin
dim buna. Aksi halde vatandaş bizim bu gayri ciddî
liğimizi öğrenirse, bize başka türlü ceza verir. 

Bir arkadaşımız, belediye başkanlarımızdan iki 
büyük belediye başkanının şehri kirlettiğini ve bun
dan da partisinin sorumlu olduğunu söylediler. Ar
kadaşlar, bu konularda objektif olmak lâzım. Ben 
asla o belediye başkanlarını savunmak için söylemi
yorum, uzun süre belediye sorunlanyle ilgilenmiş bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum; siz Parlamentoya 
geleceksiniz, personel maaşlarına zam yapacaksınız, 
siz Parlamentoda kanun yoluyla birtakım malî veci
beler yükleyeceksiniz; ama bu belediyelerin gelirle
rini bir santim artırmayacaksınız. Bu Kristof Co-
lomb'un yumurtası mıdır? Belediye başkanı nereden 
para bulacak? Adalet Partisinin sözcüsü olarak arka
daşım o belediyeleri her halde izlemiştir. O büyük 
belediyeler personele maaş verebilmek için yalan 
bütçe düzenlemek zorundadırlar. Bu yalanı resmen 
yaptıran da Parlamentodur. 

Şimdi İstanbul Belediyesi mevcut personelinin 
(Ki, maziden almış olduğu şişirilmiş kadroya) maa
şını verebilmek için bütçesini ister istemez 1,5 milyar 
göstermek zorundadır. Oysa topladığı para 600 - 900 
milyon liradır. Bunu bu şekilde göstermezse, persone
line maaş veremeyecektir. Biz Parlamento olarak bu 
lâkaydi içerisinde belediyeleri tek başına bırakacağız, 
bütün sorunları üzerlerine yıkacağız ve arkadaşımızın 
söylediği gibi, 11 yıl bir parlamentodan kanun çıka
ramayacağız, ondan sonra kendimizde birtakım hak
lar göreceğiz... Bunu hiç bir zaman ciddilikle bağ
daştıramıyorum. Bu bir etki - tepki meselesidir. Sen
dikaları haklarını almak için yola çıkmıştır, Ankara 
ve İstanbul Belediye Başkanları parayı ödeyememiş
tir, sıkıntı budur. 

Sosyalizasyona gelince: 
Doğu Anadolu'ya sosyalizasyonu da götürmezse

niz eğer, Doğu Anadolu'dan gelen hastanın muaye
nehanelere başvurmadan hastanelere gitme olanağı 
da yoktur. Hatta gün olmuştur ki, (hangi partiden 
olduğu bellidir) Bingöl'den gelen hastasından rüşvet 
almıştır parlamenterin biri, hastaneye yatırmıştır. 
Basında bu olay çıktı, yalanlanmamıştır. Takip edil
miş sorunlar vardır. Bütün bunları Türk halkına re
va göreceğiz, bütün bunlar karşısında lâkaydi kala
cağız, ondan sonra gelip burada haktan görüneceğiz... 
Olmaz arkadaşlar. 

Aslında Kâzım Bey arkadaşımız doğru söyledi
ler. Sosyalizasyon fikri yanlış değildir; ama yıllar 
yılı sosyalizasyon fikrinin karşısına çıkanlar vardır. 
Şimdi sosyalizasyon fikrinden değil, uygulamasından 
dolayı başarısız olmuştur. Bu uygulamada kim uzun 
süre iktidarda kalmışsa, kusur her halde ondadır. 

Van depremi dolayısıyle Özalp'a gitmiştim. Ora
da sağlık ocağı vardı. Oradaki sağlık ocağında 8 kişi 
görevli. Onlar bana şikâyet ediyorlar; «Bir enjektör 
var» diyorlar. Arkadaşlar, nasıl sömürge disiplinsiz
liği demeyelim? Bir sağlık ocağı açılmış, oranın kay
makamı var, oranın belediye başkam var, her halde 
bu eksikleri Başbakan, hatta Bakan tamamlamaz. 
Oradaki arkadaşlara, «Ne biçim eğitim almışsınız? 
Şimdi mi aklınız başınıza geldi? 8 personeliniz, 1 en
jektörünüz var», dedim. Bu lâkaydiden kurtarmak 
için her halde biz onlara örnek olacak çalışmalar 
yapmak zorundayız. 

10 dakika dolayısıyle fazla sorunlara girmek iste
miyorum. 

Adalet Partili arkadaşlarımdan da şunu kesinlikle 
rica ediyorum; 7 veya 8 aylık Halk Partisi iktidarın
dan fazla şey istemeyiniz. Yani 7 aylık iktidardan 70 
yıllık hizmet istemek halk nazarında sizi insaflı gös
termez. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Biz bir şey de
medik Sayın Babaüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Siz söylemediniz, ama söyleyen arkadaşlarınız var. 
Sizin söylediklerinize de cevap verdim, maalesef yok
tunuz, dinleme lütfunda bulunmadınız hiç kimseyi. 
Zaten arkadaşlarınız da yoktu. Saydım; sizin arka
daşlarınızdan galiba 1 kişi vardı, bizden de kimse 
yoktu. Siz de tek başınıza konuştunuz ve grup sözcü
süsünüz. Grupunuzdan sizi dinleyen bir kişi vardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım, rica ediyorum. 

327 — 
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NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) - . Olabilir, biz hoş 
karşılarız. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
İşte; yani ben onu eleştiriyorum kendi görüşüme 
göre. Keşke dinleselerdi, keşke bizimkiler dinlese-
lerdi, size cevap verselerdi. Dolayısıyle şimdi söyle
yeceğim şeyi unutturdunuz bana; belki iyi oldu. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkanım, zaten ne şartlar altında konuştuğu
muzu görüyorsunuz, müsaade ederseniz bir, iki da
kikalık sürede hiç olmazsa başlıklara değineyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu söylediklerimi karşımda oturan memur arka

daşlar biliyor. Belki 50 defa karşı karşıya konuşmu
şuz. Tutanaklara geçmesi için başlıklarını söylüyo
rum. 

Türkiye'de hekim muayenehaneleri sorunu çözül
melidir. Hastanenin yolu hekim muayenehanesinden 
geçmemelidir. Muayenehanelerin çok sayıda açılma
sına karşı çıkılmalıdır. Hekimi rotasyonla az geliş
miş yörelere gönderemeyeceğimize göre, o 14 tıp 
fakültesinin açılması liberal yoldan hekimin oralara 
gitmesini sağlayacaktır. Bu kapitalist düzenin bir 
aracıdır. Hiç olmazsa bunu doğru kullanalım ve he
kim muayenehanelerinde hekimin vergi vermesini 
sağlayacak unsurları getirelim. 

Bunun akla gelebilen bir tanesi, reçete üzerinden 
vergi almaktır. Reçete üzerinden vergi sistemini gö
türdüğünüz zaman hekimler, göreceksiniz ki, şimdi 
verdiklerinden fazla vergi vereceklerdir. 

Bir başka sorun da kan bankaları sorunudur. 
Kan bankaları sorununu ben Bütçe Komisyonunda 
çok geniş eleştirdim. Sayın Bakanın bu konudaki 
sözlerini, Komisyonda o anda bulunamadığım için 
dinleyemedim, zabıtlardan okudum, kendileri de kan 
bankalarından benim kadar dertlidirler. Kan üzerin
deki ticaret, dünyanın reddettiği bir işlem. Daha ev
vel Avrupalıların Afrika'daki az gelişmiş toplumlar
dan topladıktan kanlan Amerika'ya ya kan olarak, 
ya ilâç olarak satmak için kurduklan mekanizma idi. 
Türkiye'de ise kan yeterince toplanmıyor diye özel 
kan bankalan açılmıştır. İzmir'de Kızılay'ın Kan 
Bankasının iki yanında özel kan bankalan açılmıştır 
ve kan üzerinde çirkin ticaret yapılmaktadır. 

Yazın Sultanahmet'te hippilerin bulunduğu otel 
ve kahvelere kan alınacağı ilân edilmiştir ve sanki 
kan bankalan hekim muayenehaneleriymiş gibi, 

böyle bir espri içerisinde işlemektedir. Hippilerin 
kanlan ucuz alınmış, pahalıya satılmıştır. 

Ciddî yazılar yazdığına ve halka çok iyi seslen
diğine emin olduğum Sayın Oktay Akbal da, bir ya
zısında; frengili kişiden kan alındığından dertelenen 
vatandaşın sözünü dile getirmiştir. Bu sorunu da bu
rada kapatıyorum. 

Sayın Başkan şimdi «Sus!» diyecekler. 
BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Dünyanın birçok sağlık kuruluşlun, Avrupa Konse
yi ülkelerinin kuruluştan, dünya sağlık örgütleri, Kı
zılhaç, Kızılaslan, Güneş örgütleri gibi bütün örgüt
ler, kan üzerinde ticaret yapılmasına karşı çıktıklan 
halde, Türkiye'de korkanm ki, İstanbul, İzmir, An
kara'da başlamış olan bu ticaret büyük illerimize ka
dar atlayacaktır. Türk halkının öteki halklardan da
ha başka bir civanmertliği, daha başka bir cömertliği 
vardır. Bu cömertliği Kıbns olaylarında gördük, bu 
cömertliği deprem sıralarında gördük. Çocuk yaşın
daki öğrenciler kan vermek için sıraya girmişlerdir. 
Bundan sonra korkanm ki, bu tür sıraya girecek ki
şileri bulamayacaksınız. Çünkü, kan üzerinde, nor
mal para bankalarındaki yapılan ticarete benzeyen 
ticaret başlamıştır. Türkiye'ye bu zarann da verilme
mesi için, «Ben yalnızım, yetiniyorum.» diyor Sayın 
Bakan. O halde, kamuoyunu yapmak üzere ben bu 
meseleyi buraya getirdim. Basının ve bizlerin bu ko
nuda daha başka yapacağımız şeyler vardır. Sanıyo
rum bu konuda da bir kanun tasansı var. Bu kanun 
tasarısını kısa zamanda çıkarmalı (11 yılda değil) ve 
tıpkı kendimize ait meselelerde olduğu gibi, kısa za
manda çıkanp ülkenin gerçek sorunlarına gerçekten 
eğilmelidir. 

Sayın Bakan, bir de şu hususu hatırlatarak kür
süden ayrılacağım. Zaten üst üste kelimeleri yığdım, 
çuvala yığar gibi. 

Sayın Bakan, çevre sağlığı sorunu... Çok iyi bili
yorsunuz, yakından izliyorsunuz, öteki bakanlıkla
rın gücü yetmiyor tek başına. Zannediyorum, sizinle 
ilgili bir yasa da; yapılan fabrikalann tümünün çıka
racağı pis artıktan temizlemeden dışarıya verdikleri 
takdirde el koymanız için size yasa imkân tanıyor. 
İmar ve İskân Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, belediye
lerle eğer siz etkin tesirinizi koyarsanız, etkin dene
timinizi koyarsanız otodenetim ortaya çıkar ve bu 
bakanlıkların başka müsamahalı çalışmalarına da 
karşı koymuş olursunuz. Bunu çok rica ediyorum. O 
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maddeyi bir kez daha galiba zatıâlinize söylemiştim. 
Katlı denetim olmadan hiç bir şey başarılı olamıyor. 
İşte, bu Parlamentoyu dahi katlı denetim bu konuş
malardır. Bununla birbirimizi nasıl uyandiriyorsak, 
siz de elinizdeki kanunu, İmar ve îskân Bakanlığının, 
özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının (Za
manım yok) teşvik tedbirleri ve açtırdıkları fabrika
lar meydandadır. 

Antalya'ya çimento fabrikası açıyor. Düşününüz, 
Antalya gibi turistik potansiyeli büyük oîan bir yere 
çimento fabrikası götürüyorlar. Bu çimento fabrika
sından bir tek tozun çıkmasına müsaade etmeyiniz. 
Götürdüklerine pişman olsunlar. 300 milyon liraya 
çıkacak fabrikayı yapsınlar 400 milyona. 100 milyon 
bir maliyeti eklesinler toz çıkmaması için; bakalım 
götürürler mi? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, bura

dan bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, vakit çok dar, yeterlik 

önergesi geldi. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Babüroğlu burada 

öyle bir konuya değindi ki, beni ve diğerlerini ilgi
lendirir. Buna cevap vermem lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun yerinizden verin efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Ben kimseye sataşmadım ki, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Bütçe çalışmaları baş

ladığı günden beri her gün burada bir numaralı 
parlamenter olarak konuşmaları, buradaki müzakere
leri takip ediyorum. Hiç bir ciddiyetsizliğim olma
mıştır burada. Esas devam bakımından ileri sürüyor
sa, bugüne kadar her yıl bütçe çalışmaları bu şekil
de devam etmektedir. Ben şahsen hiç bir ciddiyetsiz
liği burada görmüş değilim. Burada Selâhaddin Ba
büroğlu Beyefendiden daha fazla devam etmişimdir, 
her gün buradayımdır; ama biraz evvel, haliyle yor
gunluktan mütevellit şakalaşmalar olmuş ise, bunu 
da her halde burada dile getirmenin bir anlamı yok
tur sanırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Bir şeyi daha ifade 

edeyim: 

Parlamenter arkadaşlarımızın çoğunluğunun bu
lunmadığı bir sırada değil de, bütün partilerden ar
kadaşlarımızın bulunduğu bir sırada kalkıp da bu 
konuyu dile getirmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, cevap hakkım doğuyor, 
rica ederim. 

Ben bu sorunları bu Parlamentonun çok daha 
kalabalık olduğu zamanda dile getiren bir arkadaşı
nızım. Eğer izin verirseniz, yann Parlamentonun en 
kalabalık olduğu zamanda söyleyeceğim. Türk basını 
dinliyor, zabıtlar kaydediyor ve ben Anayasa soru
nu olarak takdim ediyorum. İki Mecliste bütçe görü
şüldüğü takdirde durum bu olacaktır. Buraya hiç gel
meyen, yüzünü tanımadığım parlamenterler olduğu
nu ben de söyledim, Sayın Unsal da söyledi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Bu konunun müdafaası da başka
larına düşmez. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde altı sayın üye 
konuşmuş, konu aydınlanmıştır. 

Yeterliğin oylanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde konuşmak isteyen 
sayın üye var mı efendim?. 

ALÂEDDİN Y1LMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, bundan sonra konuşacak kaç kişi var aca
ba?.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz sırası Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nda. Sonra Sayın Mehmet Sırrı 
Turanlı'da, daha sonra Alâeddin Yılmaztürk'te. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Üç kişi 
olduğuna göre bitirelim, faydalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, önerge verilmiştir, ben 
mecburum... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 

Bütçe görüşüyoruz. Bu sabah saat 07.45'te bura
dan ayrıldık ve bu görüşmeler on gün aralıksız de
vam edecek; biz de insanız. Elbette ki, Senato sayın 
üyelerinin tamamının ve günün 22 veya 24 saatinde 
büyük bir dikkatle bütçeyi takibe imkânı yoktur. El
bette ki, Sağlık Bakanlığı bütçesini daha çok ilgililer, 
hekimler, sağlıkla alâkalı olanlar daha dikkatle izle-
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yecekîerdir, elbette grup sözcüleri ve vazifeliler de 
vazifesini yapacaktır. Birbirimizi itham etmeyelim 
Saym Babüroğlu. Bütçenin dışındaki devamsızlıklar
da sizinle beraberim; ama bütçede, insan takati, he
kim olarak söyleyeyim; 24 saat bir insanın devamlı 
bir bütçeyi takibine maddeten, fizikman imkân yok. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Nerede grup sözcüleri?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Doktor-
cuğum, sizin de nöbetçiniz var, bizim de var; gel
miyorlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Yeterlik aleyhinde konuşun; buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Şim

di Saym Başkan, Sağlık Bakanlığı bütçesi önemli bir 
bütçedir. Hakikaten memleketimizin, milletimizin 
insan sağhğiyle ilgili en hayatî bütçedir ve bu bütçe 
üzerinde değerli arkadaşlar mütalaalarını beyan etti
ler. Üç arkadaş kalmış. Her halde biz burada... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Burada bir kahvede gibi alkışla
dılar) 

BAŞKAN — Buyurun. efendim, devam edin. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — Her 

halde biz burada... 
NÂZIM İNEBEYLl (Sinop) — Burada öyle ha

diseler biliyoruz ki, hafife kalır bu... 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Ne ise canım, tan

siyonu artırmaym. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Her halde biz burada ya Sayın Bakanın veya il
gililerin veya kamuoyunun aydınlanmasında, bilme
sinde önemli fayda mülâhaza ettiğimiz hususları üç 
beş dakikada söyleyeceğiz. Yoksa, Sağlık Bakanlı
ğında politika yapmaya lüzum yok; ihtiyaç da yok. 
Siz eğer bu yeterlik önergesini lütfeder kabul etmez 
de üç arkadaşın da konuşmasına müsaade ederseniz, 
ben kendi hesabıma, (Bu üç arkadaştan birisi benim) 
meselâ kısa da olsa sağlık hizmetlerinde başarıyı... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yılmaztürk, şimdi, 
«Kısa da olsa» diye konuya girmeyin. Yeterliğin 
aleyhinde konuşuyorsunuz. «Üç saym üye var. O hal
de, Yeterlik kabul edilmesin» diyorsunuz, değil mi 
efendim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Ama niçin kabul edilmemesini anlatmam lâzım arka
daşlara. 

BAŞKAN — İzah ediyorsunuz, tamam efendim, 
buyurun, bağlayın. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ya
ni diyorum ki, yeterliği kabul etmeyin ki, biz iki -
üç arkadaş da gelelim. Meselâ ben bir kronik böb
rek hastalıkları üzerinde Bakanın, bir hekim olarak 
dikkatini çekmek isteyeceğim^ Farz edelim, başarılı 
olan sıtma ve eradikasyonda gözden kaçan bir hu
sus varsa işaret edeceğim. Büyük şehirlerde hekim
ler niçin toplanıyor meselesine daha ümî ölçüde bir 
işarette bulunmak istiyorum. Özel hastaneler mese
lesine bir noktada bir nebze değinmek istiyorum* 
Tabiî bunun için, bunları tafsile gireceğim ki, lüt
fedin de kabul etmeyin. Şayet kabul ettiğiniz tak
dirde de, birer cümlecik de olsa ilgilisinin dikkatini 
çekeyim istiyorum. Bu Parlamentonun usulüdür. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yeterlik önergesi aleyhinde bir saym üye konuş

tu. 
Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Yapılan tenkit ve temennilere, sorulan suallere 

bir saat içinde cevap vermek üzere Saym Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'i kürsüye da
vet ediyorum. 

Buyurun Sayın Demir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Boîu Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun çok saym üye&ri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar
da, Bakanlığımız çalışmaları ile ilgili olarak uyarıcı, 
b:ze yol gösterici ve zaman zaman da yerici ve övücü 
konuşmalar yapıldı. Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan
lığı adına, düşüncelerini yansıtan değerli grup söz
cülerine ve saym senatörlere şükranlarımı sunuyorum. 

Özetle Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki düşüncelerimi sunmak istiyorum. Bunu 
yaparken, yapılmış olan eleştirileri de bu konuş
ma bünyesinde değerlendirmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan; 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

6 505 000 000 liralık bir bütçe olarak, Genel Bütçe 
içindeki payı % 2,91 olmasına rağmen, geçen yıl 
bütçesine nazaran % 21,8 oranında artış göstermek
tedir. 

1977 Bütçesinin özelli, aslında 6 505 000 000 gö
rünmüş olmasına rağmen, yasal harcamalar bünye
sinden olarak personel giderleri için personel sağ-
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landığı takdirde karşılık olarak 1 milyar 300 milyon 
daha almak ihtiyacı ve imkânı doğacak ve böylece 
bütçenin, Genel Bütçe içerisindeki gerçek payı % 
3,58'e ulaşmış olacaktır. Bu bütçenin en önemli özel
liği, cari harcamalarda işletme giderlerinin bugüne 
kadarki bütçelerden farklı olarak ilk kez % 25,2 bir 
artış getirmiş olması ve yatırımlarda bir önceki yıla 
oranla özellikle makine ve teçhizat satın ahmlarıyle 
ilgili yatırımlarda % 71 artış göstermiş olmasıdır. 

Bu iki özelliğe dikkat çekişimin özelliği şudur: 
Cari harcamalarda işletme giderleri bizim sağlık 

hizmetlerini yürütmedeki harcamalarımızın karşılığı 
olmaktadır. Bu giderler ne kadar yüksek olursa, 
mevcut olanakları hizmette değerlendirmek bakımın
dan, hizmeti daha üst düzeyde yürütme gücü doğa-
bilmektedir. 

Yatırım harcamalarında özellikle makine, tezhi-
zat, taşıt alımı ve kamulaştırma harcamaları hizme
ti geliştirmek bakımından en önemli kalemleri teş
kil etmektedir^ 

Sayın Başkan; 
Sağlık hizmetlerini yürütmede karşılaşılan güçlük

lerin başında, hiç kuşkusuz her kesimde; ister koru
yucu, ister tedavi edici, ister sosyal yardım hizmet
lerinde olsun karşılaşılan güçlük, personel sorunun
dan doğmaktadır. Personel yetersizliği özellikle he
kim personelde kendisini göstermektedir. Bugün ül
kemizde 22 943 tescil edilmiş hekim vardır. Bunun 
bir kısmı yurt dışında çalışmakta, bir kısmı da yurt 
içinde hekim diploması almış olmasına rağmen, he
kimlik dışında başka meslekle meşgul olmaktadır. 
22 943 tescil edilmiş hekim arasında hekimlikle uğ
raşanların sayısının 20 bin dolayında olduğunu kabul 
etmek mümkündür. 

Mevcut hekimin sayısal yetersizliğine rağmen, 
hizmeti görmedeki güçlük, bu hekimlerin yurt dü
zeyinde ve kurumlar arasındaki dağılımındaki mevcut 
dengesizlikten doğmaktadır. Ülkede birinci derece
de sağlık hizmetlerinden sorumlu olan, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bu mevcut hekimin % 21,4'ü 
ile çalışmaktadır. 4 915 hekim, (uzmanı, pratisyeni, 
asistanı) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında gö
revlidir. Sosyal Sigortalar Kurumu yalnız tedavi 
hizmetleriyle uğraşmasına ve muayyen bir grupa 
hitap etmiş olmasına rağmen, ülkede mevcut heki
min % 13,2'sine sahiptir. Üniversiteler % 13,6'sı 
ile çalışırlar^ Yalnız tedavi hizmetlerini yürütmek
ten sorumludurlar; hatta sorumlu da değillerdir, eği
timden sorumludurlar. Beraberinde tedavi hizmetle-

J rini de yürütürler ve toplam 8 bin hasta yatağına 
sahiptirler; °fQ 13,6 hekimle çalışırlar. 

Kamu İktisadî Kuruluşları ve diğer kamu kuru
luşları dışında kalan ve hiç bir kamu görevi yapma
yan hekim oranı % 38,6'dır. 

Ülke ölçüsünde dengesiz dağılım ve özellikle ku
rumlar arasındaki dengesiz dağılım, eşit işe eşit üc
ret prensibinin yeterince uygulanamamasından doğ
maktadır. 

Ülkemizde koruyucu hizmetlere ağırlık verilmek 
suretiyle sağlık hizmetleri yürütülmektedir.! Oysa, 
ülkede mevcut hekimlerin uzman, pratisyen oranı 
koruyucu hizmetlere ağırlık verilecek niteliğe ters 
düşmektedir. Mevcut hekimlerimizin asistanları pra
tisyen hekim olmaktan çıkmış, uzmanlaşma yoluna 
girmiş olarak kabul ettiğimiz takdirde (ki, öyle ka
bul etmemiz lâzımdır) ülkemizde mevcut hekimlerin 
% 75'i uzman ve uzman olma yoluna girmiş asis
tan, % 25'i pratisyen hekim halindedir. 

Tıp fakültelerimizin sayısı 16'ya çıkmış olması
na rağmen, maalesef henüz 16 tıp fakültesinden 
beklenmesi gereken sayıda hekim mezun olamamak
tadır. 1977 yılında 2 267 öğrencinin tıp fakültelerine 
kayıt olduğunu ve geçen yılki 1975 - 1976 öğrenim 
döneminin sonunda 1 068 öğrencinin hekim olarak 
mezun olduğunu söylemek suretiyle bugün sayıları 
16'ya çıkmış olmasına rağmen, fakültelerimizin he
kim yetiştirmek bakımından beklediğimiz düzeye ge
lemediğini belirtmek istiyorum. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yazık 
bu milyarlara Bakanım, yazık!.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) Tıp fakültelerimiz 8 bin 
hasta yatağına sahiptir. 8 bin hasta yatağına sahip 
olan fakülte hastanelerinde 4 bin asistan kadrosu 
mevcuttur. Oysa, demin de sunduğum gibi, ülke
mizde koruyucu hizmetleri yürütmek bakımından 
uzman, pratisyen oranı esasen ters durumdadır. 8 
bin yatağa 4 bin asistan; özerk üniversitelere bağlı, 
özerk uygulamalı tıp fakültelerinde 2 hasta yatağına 
bir asistan düşmekte ve tıp fakültelerimiz asistan sa
yılarım imkân bulup, kadro alabildiği takdirde artır
makta sakınca görmemektedirler. 

Oysa, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dahil, 
ülkemizde eğitim hastanelerine sahip Sosyal Sigor
talar Kurumu, Devlet Demiryolları gibi sayıları 
15 civarında olan eğitim hastanelerinin tümünde 

I 15 500 hasta yatağı obuasına karşın, 1 202 asistan 
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kadrosu mevcuttur. 1 202 asistan kadrosu; yani 
başta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olmak üze
re üniversite dışındaki tüm kamu kuruluşlarında eği
tim yapan ve asistan yetiştiren, uzman yapan kamu 
kuruluşlarında 13 yatağa bir asistan standardı ko
runmaya çalışılırken, tıp fakültelerinde bu 2 yata
ğa bir asistan tarzında yürütülmektedir. 

Bugün faküîtekrimıizde 2 820 öğretim üye ve yar
dımcısı kadrosuna karşın, 12 168 tıp öğrencisi öğ
renim görmektedir. Bütün bunlarla belirtmek iste
diğim şudur: 

Fakültelerimizin sayısı artmıştır; fakat maalesef 
İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki fakültelerimiz, eği
tim yaptıkları bölgelerde Sağlık ve Sosyal Yardam 
Bakanlığının kuruluşlarında, sağlık tesislerinde eği
timi sürdürmüş olmalarına rağmen, klinik öncesi dö
nemi eğitimini yeterince bu fakültelerde yapamamak
ta ve böylece öğrenci sayılarım ihtiyaca uygun dü
zeyde artıramamaktadırlar. 

Bugün kuruluşunun üzerinden yular geçtiği hal
de hâlâ öğrencisinin öğrenimini bağlı olduğu ana-
fakültede yürüten tıp fakültesi vardır ülkemizde ve 
bunun sayısı birden de fazladır. Birçok tıp fakül
telerimiz açılışının üzerinden oldukça uzun süre geç
miş olmasına rağmen hâlâ 20, 25, 30 öğrenci ile ça
lışmaktadır. Tabiahyle zaman içerisinde fakülteler
le sık sık temas halinde çalışmalarımızı yürütmek
teyiz, görüşmelerimiz devam ediyor; eksikliklerini 
gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle kendi
lerine imkân ve olanaklarımız ölçüsünde de yardım
cı olmak suretiyle tıp fakültelerimizin daha çok he
kim yetiştirmeye yönelmelerini sağlamak amacımız
dır. 

Sayın Başkan; 
Sağlık personelinde diş tabibi 5 960'a ulaşmıştır. 

Bunun bir kısmı kamu kuruluşunda çalışmakta, bü
yük bir kısmı serbest çabşmaktadır. Kadrolarımız 
büyük oranda doludur. Sayın grup sözcüsünün 
belirttiği, her sağlık ocağına bir diş tabibi vermeyi 
Bakanlık olarak biz de düşünmekteyiz. Tabiatıyle 
bu, ilk zamanlarda koruyucu hizmet; diş bakımın
dan koruyucu hizmet görecek. Zamanla bunların 
ünitelerini temin etmek suretiyle o kuruluşlarda te
davi olanağı da doğabilmiş olacaktır. 

Eczacı sayısı 8 975'e ulaşmıştır. Fakültelerde 
okuyan eczacı öğrenci sayısı 9 OOO'i aşkındır. Mev
cut kadrolarımız büyük ölçüde doludur. Boş kadro
lar muayyen yerlerde ve çok mahdut yerlerde bulun
maktadır. Eczaneler dışında, kamu görevi yapan

ların dışmda yaklaşık 2 bin eczacının başka mes
lekle meşgul olduğunu veya serbest meslek içinde; 
eczane dışmda serbest meslek içinde diğer sınai kuru
luşlarda görev yaptığı sanılmaktadır. Çünkü, mevcut 
eczacı ve mevcut eczane sayısıyla kamu kuruluşların
da çalışan eczacılar değerlendirildiği zaman görülen 
odur ki, 2 180 eczacı ya serbesttir veyahut da haç 
mesleğiyle meşgul olmamaktadır, başka işle meşgul
dür. 

Sayın Başkan; 
Sağlık memuru, hemşire ve ebe bakımından ger

çekten üst düzeyde bir gelişme içinde bulunmaktadır 
ülkemiz. Sağlık memuru ve teknisyen sayısı ülke 
ölçüsünde 12'bini aşmıştır. Hemşire ve ebe hemşi
re sayısı 15 680'e ulaşmıştır. Köy ebesi 13 443 ol
muştur. Bugün belirtmem gerekir ki, 2 500 - 3 000 
kişiye bir ebe standardı ile mevcut ebe kadrolarımı
zın ülke ölçüsünde % 93'ü doludur. Sosyalleştirme 
bölgesinde ise bu oran % 95'e ulaşmıştır; ebe kad
roları olarak. 2 500 - 3000 kişiyi kapsayan köy! 
grupuna; bir sağlık evi dediğimiz grupa bir ebe kad
rosuyla... Okul sayıları hızla artırılmaktadır. Okul 
sayılan arttıkça, öğrenci sayısı artmakta ve böylece 
sağlık memuru, hemşire, ebe mezun adedi de ger
çekten memnuniyet verici bir düzeye ulaşmaktadır. 

Halen okullarımızda 16 975 öğrenci mevcuttur. 
Yalnız bu sene 6 095 öğrenci kaydedilmiştir. Yal
nız bu sene 3 977 ebe, hemşire, sağlık memuru 
mezun olmuştur okullarımızdan; yaklaşık 4 000. 
1977'de 11 sağlık koleji daha hizmete açılacaktır. 
1977'de 6 sağlık kolejinin inşaatı devam edecektir. 
1977'de bunlara ilâveten 2 sağhk kolejinin daha in
şasına başlanacaktır ve böylece sağlık koleji ve sağ
lık okullarımızın sayısı 115'e (bugün96'dır) yüksel
miş olacaktır. Bugün sağhk kolejlerimizde mevcut 
öğrencilerimiz mezun olmaya yaklaştıkları zaman, 
mezun sayısı yılda 4 bin civarında olmaktan çok 
daha ileriye geçecek ve yılda 6 bin, 7 bin mezun ve
ren bir düzeye ulaşılacaktır. 

Sayın Başkan; 
Yurt dışına giden hekimlerin geriye getirilraele-

riyîe ilgili grup önerisini dikkatle dinledim. Yurt 
dışına giden hekim, yurt dışına bilgi ve becerisini 
artırmak isteği ve ümidiyle gidiyor, bir; 

Türkiye'de ihtisas yapmanın güçlüğünü görerek, 
yurt dışmda daha kolay ihtisas yaparım düşünce
siyle gidiyor, iki; 

Bunları yaparken, biraz daha fazla maddî olanak 
sağlayabilirim ihtimali ve ümidiyle gidiyor, üç. 
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Yurt dışındaki hekimlerin ülkemize dönmelerinin, 
ülkemizde onların çalışmalarına olanak sağlayacak 
sosyal ve ekonomik koşulların yaratılmasına bağlı ol
duğu hiç kuşkusuzdur. Ancak, yurt dışındaki hekim
leri ülkeye getirmek için bazı tedbirler alırken, bu 
tedbirlerin yurt dışındaki bir kısım hekimi ülkeye ge
tirmeyi sağlayacak olmasına rağmen, yurt dışına git
meyi cazip hale getirmesinden kaçınmak lâzımdır. 

Şimdi, yurt dışına giden hekim Türkiye'ye dön
sün, diye orada ihtisas yapmışsa, ayrıca ülkemizde ihti
sas imtihanına girmesin, böylece oradaki ihtisası Türki
ye'de geçerli sayılsın, oradaki imtihanı Türkiye'de ge
çerli sayılsın... Hiç bir ülke yok ki dünyada, kendisi
ne göre standart kurmamış olsun. Elbette Türkiye'de 
sağlık hizmetleri bakımından bir uzman standardı var. 
Üniversitede ihtisas yapan da o standart içerisinde 
yetişiyor, imtihana giriyor, muayyen bir süre bir ihti
sasta, ilgili dallarda çalışıyor, ondan sonra imtihana 
giriyor. Yurt dışına giderse bir belediye hastanesinde, 
herhangi bir küçük kentin bir belediye hastanesinde, 
ihtisas belgesin» alıyorsa, Türkiye'ye geldiği zaman 
imtihansız bu belgeyi kabul etmemiz demek, Türkiye' 
de fakülteleri bitiren her tıp öğrencisine dönüp, fa
külteyi bitirdiğin zaman ihtisas için git dışanya yap 
orada, oradan belgeni afcrsan Türkiye'ye geldiğin za
man seni uzman sayarız demek ve böylece yurt dı
şından belki üç - beş hekimi içeriye getirmeye imkân 
sağlamak; ama içeridekilerin de dışanya gitmesini teş
vik etmekten başka bir şey yapmamış oluruz. Bu ko
nu üzerinde hassasiyetle duruyorum. Çünkü bu, yıl
larca ülkemizde konuşulmuş bir konudur. Yurt dışın
daki hekimleri ülkeye celbetmek için, getirmek için 
tedbirler almak... Meselâ, tıbbı cihazlarından güm
rük almamak. Bunlar hep tedbirdir. Bu tedbirler ha
len yurt dışında olanların bir kısmını ülkeye sokar; 
ama yurt içinde bulunanlara da «Yurt dışına gitmek 
çok caziptir, ne duruyorsunuz?» diye işaret vermek 
olur. 

Bu itibarla bunun dengesini iyi kurmadığımız za
man, yurt dışmdaki hekimleri ülkeye getireceğiz der
ken, yurt içindekileri cezalandırmak, yurtta çalışan
ları cezalandırmak veya onlara, siz de yurt dışına gi
diniz, oraya gitmek çok caziptir demekten başka bir 
anlam taşımaz; eğer ölçüyü iyi kurmaz isek. 

Biz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak bu 
konu üzerinde dikkatle durmakta ve bu dengeyi boz
mamaya çalışmaktayız. 

Sayın Başkan; 
Ülkemizde sağlık hizmetleri koruyucu hizmetlere 

öncelik ve ağırlık verilerek yürütülmektedir. Koruyu-
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cu hizmetler özellikle bir millî plan olan sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmesi bünyesinde ağırlık taş
makta ve bulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirmeleri uygulamaları 1962 yılını takip eden yıllar 
içerisinde önce Muş'ta ondaa sonra 4 - 5 üde ve her 
yıl 5 - 6 üde olmak üzere günümüze kadar devam 
edegelmiştir. Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme uygu
lamaları hizmeti köye getiren, köyde ve kırsal bölge
de yaşayan vatandaşın ayağına getiren ve vatandaşı
mızın, yaşadığı bölge neresi olur olsun sağhk hizmet
lerinden eşit olarak yararlanmasını sağlayan ve halkın 
sağlık seviyesini yükseltmek bakımından ülke koşul
larına uygun bir millî plan olarak yasasından bu ya
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, yasaların 
da bünyesi içinde uygulanmıştır, uygulanmaya devam 
edilmiştir. Halen 32 il ve 4 eğitim merkezini kapsa
mıştır uygulama. 1 139 ocak, 4 276 sağhk evi mevcut
tur. Bu uygulama olarak 14 milyon nüfusa hitap et
mektedir. 

1973'te programa giren, ondan somaki yıl progra
ma giren ve halen inşaatları devam eden 12 il ile be
raber bugün ülkemizde 44 il sağlık hizmetlerini sos
yalleştirme çalışmaları içine sokulmuştur. 44 il bün
yesinde 32 ilde uygulama devam etmekte, diğer iller
de inşaatlar yürütülmektedir. Bunun b!r kısmı bu se
ne bitecek ve böylece uygulama içerisine de alınacak
tır. 

44 il bünyesinde I 722 sağhk ocağı mevcuttur ve 
44 il uygulama kapsamı içine girdiği zaman 20 800 000 
nüfusu kapsamış olacaktır. Üçüscü Beş Yıllık Plan 
bünyesinde 21 ilin ele alınmasını öngörmüştür. Bu 21 
ilin Î8'i ele alnımış ve bir kısmı hizmete sokulmuş, 
bir kısmı inşaatları devam eder haleledir. Ele alınma
mış olan il İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Üçüncü 
Beş Yıllık Plan dikkatle okunduğu zaman, hatta şöy
le bakıldığı zaman görülecektir ki, İstanbul, Ankara, 
İzmir'in 1977 yılında ele alınmasını, Üçüncü Beş Yıl
lık Plan dönemi içinde ele alınmasını öngörmüştür; 
ama yanma bir şart daha koymuştur. O da, «Yurt 
kalkınması hizmeti uygulandığı zaman uygulanmak» 
kaydını koymuştur. Yani, tüm üniversite mezunlarına 
mecburî hizmet getiren yasal uygulama yasalaştıktan 

sonra İstanbul, Ankara, İzmir ele alınacaktır, denmiş
tir. 

Sayın Başkan; 

Sağlık hizmetlerini sosyalleştirilmesi uygulamala
rında aksamalar olmuştur, aksamalar olmaktadır. Ak
samalara rağmen, Bütçe Karma Komisyonunda da 
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ifade ettim, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği böl
gelerdeki hizmet ondan önceki dönemden çok daha 
iyidir. «Çok daha iyidir» i karamsar olmadığım için 
söylüyorum; ama ne kanunun getirdiği, ne de aslın
da millî plan olarak sosyalleştirmeden beklenen hede
fe ulaşıldığını söylemek mümkün değildir. Mümkün 
değildir; ama bakıldığı zaman görülmektedir ki, bu
nun temelinde personel sorunu yatmaktadır. Büyük 
ağırlığı ile personel sorunu, personel yetersizliği yat
maktadır. 

Sayın Başkanım; 
Sosyalleştirmeyle ilgili olarak, bütün bütçelerde 

sosyalleştirmeye »nanmsş olanlar, inançlı olanlar de
ğerli bilgilerini lütfederler ve Sağlık Bakanlığı olarak 
biz bu değerli fikirlerden daima yararlanırız. 

Sayın Tunçkanat'ın sosyalleştirmeye gönül vermiş, 
yasasının yasalaşmasında, hatta sanıyorum hazırlan
masında da büyük emeği geçmiş bir insan olarak sos
yalleştirme uygulamaları karşısındaki hassasiyetini 
saygıyle karşılıyorum. Bir dost olarak uyanda bulun
duğunu söylüyor Sayın Tunçkanat. Hiç kuşku duy
muyorum hem dostluğundan, hem iyi niyetli uyarı
sından; ama dosttan insaf da beklemek benim hak
kımdır. Hem uyarı, hem insaf... Uyarı beklemek hak
kımdır; uyan dostluğunun gereğidir, insaf da dostlu
ğunun gereğidir, Şimdi bazı şeyleri değerlendirece
ğim. 

Yıllarca sosyalleştirme uygulamalarını başında bu
lunduğu Bakanlığın içinde yürütmeye çalışmış bir in
san olarak, yıllarca Bütçe Karma Komisyonlarında 
ve çeşitli fırsatlarda parlamento zabıtlarına; Millet 
Meclisi ve Senato zabıtlarına sosyalleştirmeyle ilgili 
görüşlerini yansıtmış, geçirmiş bir insan olarak, Sa
yın Tunçkanat Bütçe Karma Komisyonunda, benim 
hiç bir zaman düşüncem olmamak gereken Bütçe 
Karma Komisyonunda geçmiş bir konuşmayı (ara
dım, bulamadım o zaptı) intikal ettirdiler. Orada ken
dilerine, Bütçe Karma Komisyonunda hesap verdi
ğim her dönemde. Millet Meclisinde ve Senatoda sos
yalleştirmeyi nasıl gördüğümü, ne şekilde anlattığımı 
zabıtlardan okudum. 

Şimdi, onu bir yana bırakıyor değerli senatör ve 
!5 yılda bütün illere dağılması gereken sosyalleştir
menin, bugün hâlâ bütün illere dağılmamış olmasının 
kusurlusu olarak beni görebiliyor. Bu arada bir ka
nun çıktığını, bu kanunun sosyalleştirme uygulama
larını 1982 yılma kadar yansıttığını, 1982 yılını hedef 
olarak gösterdiğini biliyor, ama 15 yılda bütün illere 
yayılacaktı, hâlâ yayılmadı diye beni kınıyor. Sanı

yorum, sosyalleştirme uygulamalarını yaygınlaştırmak 
bakımından sorumluluk taşıdığım her dönemde şeref 
sayacağım dikkat ve hassasiyetim vardır. Katılığa va
ran uygulamalarını sosyalleştirmeyi mevcut güçlükler 
içerisinde, mevcut personel güçlükleri içerisinde, aca
ba nasıl biraz daha ileriye getirebilirim diye geçmek
tedir. 

1975 - 1976 döneminde mezun olan 3 000 küsur 
ebe, hemşire, sağlık memuru kendi istedikleri yerlere 
verilsin diye arkadaşım Grup adına söylüyor. Ben de 
istedim bunu, istedikleri yerleri sordurdum; fakat 
gördüm ki, sosyalleştirme bölgesinin en az 4 - 5 tane 
iline talip çok az, boş kalacak. Bunun üzerine hepsi
ni kuraya soktum. Bir tek istisna ile bir tekinin yeri 
değiştirilmemiştir. Ta ki, okullar yeni mezun verin
ceye kadar, yeni mezunlar orada, o güne kadar ka
lıp başka yere, ailesinin yakın olduğu bir yere gitmek 
isteyenlerden boşalacak yerlere kura ile yenileri gön-
derilinceye kadar... Bir tek istisna vermemişimdir. 
Meebiîri hizmetli olup da sosyalleştime bölgesi dışın
da görev verdiğim bir tek hekim yoktur. 

Bütün bunları söylediğim zaman sanıyorum ki, 
Yüce Senatonun çok değerli üyeleri, çeşitli sosyal ne
denlerle bunu uygulamanın güçlüğünü takdir edecek
lerdir. Çeşitli sosyal nedenlere rağmen, sosyalleştirme 
bölgesinde esasen zor olan çalışma koşullarını daha 
da zorlaştırmamak için o bölgede personelin çalışma
sını ve kalmasını sağlayacak önlemleri tereddütsüz 
ve bütün gücümle almaya çahşmışımdır. 

Şimdi, 1965 yılında sosyalleştirmeyi gezen bir de
ğerli arkadaşımın, sosyalleştirme bölgesinde gördüğü 
çalışmaları övmesi beni sevindirir; ama bana pay da 
verir. Çünkü o gezi, benim 1974 uygulamamın sonun
da yapılmış bir gezidir. 1974'te de sosyalleştirmeyi 
uygulayan Sağlık Bakanlığında sorumluluk taşıyor
dum. 1975'in başında yapılmış bir gezide sosyalleştir
me bölgesinde başarılı hizmetler görülmüşse bunda 
payımız vardır bizim de. Bundan ancak memnun olu
ruz; ama payımızı da ayırırız. 

Şimdi, diyorum ki, gerçekten samimî olarak dai
ma dostluğunu gördüğüm ve bugün de dostluğundan 
hiç kuşku duymadığım arkadaşımdan insaf bundan 
dolayı bekliyorum. 

1964 ve 1965 yılında Türkiye'de 6 ilde sosyalleş
tirme uygulanıyordu, 172 sağlık ocağı vardı. Demek 
ki, 172 sağlık ocağının ihtiyacını karşılamak duru
munda idi Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı. O ta
rihte ülkede, hatta ondan bir yıl sonra ülkede 10 500 
hekim vards. Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
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bunun 3 593'ü çalışıyordu. 172 saghk ocağı, 10 500 
hekim ülkede; Sağlık Bakanlığında 3 593 hekim... 
1 139 sağlık ocağı 1977'nin Türkiye'sinde. 20 000 ci
varında çalışan hekim ve Sağlık Bakanlığında 4 915 
hekim. 172 sağlık ocağı yüzde yüze yakın bir artış 
gösteriyor, ocak sayısı bakımından, ama hekim sayı
sı 2 misli bir artış dahi göstermiyor ülkede. 

Sağlık Bakanlığında 172 sağlık ocağı bulunduğu 
zamanda 3 593 hekim, 1 139 sağlık ocağı, 4 915 he
kim... Tabiatıyle o zamanda diğer illerin hizmetleri 
görülüyordu, bugün de görülüyor. Bu hekim sayısı
nın içerisinde tedavi edici hizmetlerine ait olan he
kim de var, sosyal hizmetlerin bünyesindeki hekimde 
var. Sosyalleştirme dışındaki illerin ve bölgelerin he
kimi de var. Meseleyi, sorunu görüp, bu sorunun çö-
zümündeki güçlüğü, insan yetiştirme, insan gücü ye
tiştirmedeki güçlüğü görüp bunu, sosyalleştirmeye 
inanmamak gibi bir şeye bağlamayı ben insafla bağ-
daştıramadım; üzüntüm bundan dolayıdır. 

Sayın Başkan; 
Bütçe Komisyonunda ben, uzmanlar brüt 25 bin, 

pratisyenler 13 bin alacaklar diye, böyle bir rakam 
vermedim. Verdiğim rakamları şimdi arz edeceğim. 
Ancak, plan tazminatların, personelin dengeli dağılı
mına olanak sağlayacak bir biçimde kullanılmasını 
öngörüyor. Bunu, programlarda yazıyor. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı nasıl yapıyor? Yan ödeme
leri alıyorum; her yıl kararnamelerle verilen yan öde
meleri; 

Tabip ve uzman tabipler için, sosyalleştirme böl
gesi yan ödemesi toplamı 6 180 lira. tstanbul, Anka
ra, İzmir'de çalışırsa bir hekim, tüm yan ödemeleri 
toplamı 840 lira, yani mahrumiyet yerine uygulama 
daha farklı ve daha başka türlü olabilir ve düşünüle
bilir mi? 

Hemşire, sağlık memuru için 1 520 lira, sosyalleş
tirme bölgesinde toplamı. Diğer yerlerde 560 lira. 

Diş tabibi, eczacı için 5 000 lira sosyalleştirme 
bölgesinde, diğer yerlerde 840 lira. 

Şimdi, bir kararnameyle sosyalleştirme bölgesinde 
çalışan hekim ve uzman hekimin tazminatlarını art
tırdık. Bütçe Komisyonunda sunduğum bu idi. Ger
çekten sosyalleştirme bölgelerine, sosyalleştirme baş
ladığı tarihten bu yana bu ölçüde farklılık getiren bir 
uygulama olmamıştır. (Zabıtlara geçirerek söylüyo
rum.) Rakamlarını arz edeceğim, kıyaslamasını yapa
cağım. 

Bugün sosyalleştirme bölgesinde, yeni çıkan ve 
çıktığı andan itibaren yürürlüğe giren, şu anda orada 
çalışanların hesabına da kaydedilen, yönetmeliği ta-
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marnlanmak üzere olan, yönetmeliği tamamlandığı 
zaman kamuoyuna daha geniş bir toplantı ile yansıt
mayı düşündüğüm kararnamede, birinci derecede bir 
uzman, sosyalleştirme bölgesinde uzmanın eline, sos
yalleştirme bölgesinde net, vergiler çıktıktan sonra 
14 500 liranın üzerinde para geçmektedir. Aynı he
kim, birinci derecede hekim, sosyalleştirme bölgesi 
dışında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çalışıyorsa 
uzman hekim 10 120 lira brüt, 5 200 - 5 300 lira net 
para almaktadır. Demek ki, birinci derecenin dördün
cü kademesine gelmiş bir uzman hekim, İstanbul, 
Ankara, İzmir'de çalışıyorsa; maaş olarak alacağı 
5 200 - 5 300 lira. Sosyalleştirme bölgesinde çalışı
yorsa, sosyalleştirme bölgesinin en mahrumiyet ye
rinde çalışıyorsa 14 619 lira hesap etmişiz; bu, beş li
ra, on lira farklı olabilir, vergi düşülerek yapılmış bir 
hesaptır. 

Dördüncü derecede ise 13 bin lira yaklaşık; 13 bi
ni de biraz geçiyor. 

Daha önemlisi, tıp fakültesinden bu sene mezun 
olmuş olan bir doktor, 8 nci derecenin 3 ncü kademe
siyle tayin edilen yeni mezun bir hekim, eğer İstan
bul'da, Ankara'da görev alıyorsa, eline geçen para 
2 000 - 2 200 lira civarındadır. Normal 657 sayılı 
Kanunun verdiği para, ama bu hekim sosyalleştirme 
bölgesinde birinci derecede mahrumiyet yerine göre^ 
ve gittiği zaman 13 bin liraya yakın net maaş alabi
lecektir; 12 700 - 12 800 lira kadar net. İstanbul, An
kara, İzmir'de çalışırsa, 2 000 - 2 250 lira eline geçi
yor, sosyalleştirme bölgesinde kendisine görev vere
bileceğim birinci derecede mahrumiyet yerine gider
se, 12 800 lira.., Tekrar arz ediyorum; 20 lira, 30 lira 
fark olabilir. Çünkü, arkadaşlarımız vergisini düşerek, 
yan ödemelerini ekleyerek hesap ettikleri rakamdır. 

İlçe merkezinde çalışmak istiyorsa, sosyalleştirme 
bölgesinde, 10 900 lira civarında, il merkezinde çalı
şıyorsa 9 000 lira civarında; yani en mahrumiyet ye
rinde dahi görev alıyorsa, orada bile sınıflandırarak. 
Köy sağlık ocağında çalışıyorsa 13 000, ilçe merkezin
deki sağlık ocağında çalışıyorsa 10 000, 11 000, il 
merkezindeki sağlık ocağında çalışmak istiyorsa 
9 000. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Orada
ki üniversitede çalışanlar Sayın Bakan?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Arz edeceğim efendim. 

Sayın Başkan; 
Gerçekten belirtmek istiyorum ki, sosyalleştirme 

bölgesinde çalışan hekime, diğer bölgelerde çalışan 
hekimle farklı ödeme bakımından bu ölçüde farklılık 
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getiren ve sosyalleştirme bilgesinde çalışan tekime 
bu ölçüde yüksek ödeme yapan bu uygulama, sosyal
leştirmenin başladığı tarihten bu yana, iddia ediyo
rum ki, ilk defadır; bu ölçüde. 

Şimdi, sosyalleştirme bölgesinde fakültelerimiz 
var. Beni, Sayın Senatör kınıyor. Ben cnunîa övünü
yorum. Arz edeceğim şimdi. Sosyalleştirme bölgesin
de fakültelerimiz var; Erzurum'da var, Diyarbakır'da 
var, Sivas'la var, Trabzon'da da kuruldu, daha baş
lamadı. 

Sayın Başkan; 
Bu bö'gedeki tıp fakülteleri, kuruluşlar; üzerinden 

uzun süre geçmiş olmasına rağmen, bunalım geçir
mektedirler; personel ekınüsı nedeniyle. Diyarbakır 
Tıp Fafiülîcsi Rektörü bende"! İstanbul'da görev iste
miştir. Diyarbakır Tıp Fakültesinin Dekanı (İstanbul 
ayrılmıştır). İstanbul'da bir görevi?.! basma geçmek 
üzeredir. Üıslvc-rsitenkî Rektörü oradan ayrılmış, rek
törlüğü bırakarak, bundan tahminen 5 - 6 ay kadar 
önce bizden görev istemiştir. Dekanı da öyle. 

Şimdi sayın senatör, ülkemizde üniversite öğretim 
üyelerinin aklıkları maaşları yan yana ekleyerek top
luyor. Doğrudur. Ben, bu kararnameyle onun üzerine 
bir artı çekiyorum; eğer sen, Erzurum, Diyarbakır 
Tıp Fakültesinde görev yaparsan 15 00Ö bin lira daha 
ilâve alacaksın, diyorum. Bu kmamnah midir? Fakül
tede görev almaşım sağlamak için öğretim üyesi bu
lamayan fakültelere- öğretim üyesi yığıntısı olan fa
kültelerden öğretim üyesi çekmek ve daha çok öğren
ci yetiştirebilmek için yaprlmîş bir uygulama olarak 
asgariden hunn kınamamak gerekmektedir, Baha 
başka bir yönünü arz edeyim : 

Sayın Başkan; 
Erzurum Tıp Fakültesi Sağhk ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının hastanesini çalıştırır. Bizim orada hasta
nemiz yoktur. Bir tek hastanemiz vardı, fakülte, öğre
timini de yapabilsin diye onlara verdik. Diyarbakır 
da böyle. Bugün Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Erzu
rum Tm Fakültesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğmm tedavi hizmetlerini de orada yüklenmiştir. Sağ-
hk ocaklarının doktorlarını Diyarbakır Tıp Fakültesi 
gönderiyor orada. Ben eğer sosyalleştirme bölgesin
deki bir fakültenin öğretim üyesine d eğik! e, İstanbul' 
dahî, İzmir'deki Adana'daki fakültelerin öğretim üye
sine haklı bir ödemeye olanak sağlayacak bir karar
name hazırlamış olsaydım, bundan dolayı kınanma-
Siydim; ama İstanbul'daki fakülte öğretim üyesine. 
erada çalışırsa 15 bin lira fazia alacaksın di

yordu, oraya öğretim üyesi çekmek için birşey-
ler yaprmşsak ve bunu yaparken, fakülte üyesi 
aldıklar?aa ilâveten " orada çalışırsa 15 bin lira 
aüyor derken, orada çalışan hekime de 15 bin 
lira aynen tanımak suretiyle... Demin arz ettiğim 
rakamlar o 15 binden toplanmış rakamlardır. Yalnız 
öğretim üyelerine değil, sosyalleştirme bölgesinde gö
rev yapan uzman hekime de 15 bin, üniversite profe
sörü gelirse o da, aldığına ilâveten 15 bin. Uzman 
bekime de, aldığına ilâveten 15 bin. Eğer, plan ilke
lerine göre tazminatları aygulayacaksak, geri kalmış 
yörelere farklılık getireceksek, sanıyorum ki, bu yap-
t:;ğım52 bandan başka bir şey değildir ve bundan do
layı lananmam gerekmez kanaatini taşıyorum. -Aksi
ne,, fceiTs bunu bir övgü olarak. Hükümetin cesaretle 
aldığa bir karar olarak değerlendirmek istiyorum. 

Bi:;sıun yanmda bir de 25 bin liraya kadar sözleş
meli personel kararnamesi çıkmıştır. 25 bin liraya 
kadar sözleşme ile çalışma imkânı verecektir. Bu yal
nız sosyalleştirme bölgesi İçindir. Yalnız orası içindir 
ve emekli olmuş hekime de çalışma imkânı verecek
tir. Bütün bunların sosyalleştirme bölgesindeki aksa
manın nedeninde, temelinde sağlık personeli ve özel
likle hekim personel yattığını bildiğimiz için, bu ihti
yacı gidermek bakımından sosyalleştirme bölgesiyle o 
bölge dışındaki bölgelerde çalışan kamu görevlileri 
araşma bir ödeme farkı koymak için alınmış karar
lar olarak değerlendirmek lâzımdır. 

ihtisasta puan veriyoruz. 1973'ten beri uygula
nır. îsin veriniz, hiç bir bütçede söylemedim, ama 
söyleyeyim: Tüzüğe benim zamanımda konmuştur. 
Sosyalleştirme bölgesini cazip hale getirmek için ora
da görev yapan hekime her ay bir puan veriyoruz. 
Bugün ihtissa imtihanına giren hekimlerin içerisinde 
sosyalleştrme bölgesinde görev almayanlar kolay ko
lay imtihan kazanamıyor. Bir sene çalışırsa 12 puan 
alıyor ve bu devam ediyor. 10.0 puan üzerinden 100 
puan aldığı halde imtihan kazanamayan hekim ol
muştur. Çünkü, sosyalleştirme bölgesinden gelen 90 
puan almışür. İki sene çalıştığı için 24 puan daha ek
lenmiştir; 114 puan olmuştur. Ben bunu sosyalleştirme 
bölgesindeki ihtiyacı gidermek bakımından alınması 
düşünülen tedbirlerden birisi olarak arz ediyorum. 
Çünkü, görüyorum ki, sosyalleştirme uygulamalany-

| le ilgili olarak bütün inancımıza ve gerçekçi olma-
! ya çalışan; ama gerçekçi olmaya çalışan uyguîama-
j lanmıza rağmen yeterince değerlendirilmemektedir. 
I Övgü beklemiyorum; yergiye müsthak olduğumu da 
I zannetmiyorum. Sarih ve açık söylüyorum. 

13Q — 
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Sayın Başkan; 
Yataklı tedavi kurumlan hizmeti, tedavi hizmetle

rinin görüldüğü kuruluş olarak ülkemizde Sağlîk ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında 588, diğer kamu kuru
luşlarında 296 olmak üzere 884 yataklı tedavi kuru
mu vardır. 103 450 hasta yatağım kapsamaktadır. 
1975 sayımı hesabiyle halen 10 bin kişiye 25.75; 
yani 26'mn biraz altında hasta yatağı düşmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan. hedef olarak onbinde 26'yı 
göstermiştir, Dünya ortalaması bunun çok üstünde
dir, ama Üçüncü Beş Yıllık Planın hedeflerine ulaşıl
maktadır. Onbinde 26 Üçüncü Beş Yıllık Plan Dö
nemi sonunda gerçekleşmiş olacaktır. İ982'de hedef 
onbinde 33'tür. Özel daî hastanelerine önem veril
mekte ve değerli sözcünün belirttiği trafik hastaneleri 
dikkatle ele alınmaktadır. 

Sayın Başkan; 
Bu trafik hastaneleri konusunda Edirne'den Ha

tay'a kadar (E-5) hattını kontrol altına alacak olan 
zincirin halkaîan birbirine takılmıştır. 250'şer kilo
metre nısıf kuturlu daireler halinde birbirine bağlanan 
bu halkalar telsiz sistemi ile donatılmak suretiyle 
çalıştırılacaktır. İstanbul'dan Edirne'ye kadar 250 ki
lometre oluşu dikkate alınmıştır. İstanbul'da beyin 
cerrahisi ile ilgili donatılmış servisler vardır. İstan
bul'dan 250 kilometre beride trafik hastanesine baş
lanmıştır; travmatoloji hastanesine. Bu sene bitiril
mesi lâzımdır. Ankara'da, vardır. Bir ayak Adana'ya 
doğru olmak üzere Konya'ya atılmıştır. Konya'da 
bir dernek tarafından yapılm;ş olan natamam bir 
bina geçen sene Bakanlığımızca devralınmıştır, Bu 
sene karşılığına 10 milyon lira konmuştur. Bu sene 
bitirilmesine çalışılacaktır. Dördüncü ayak Adana' 
dadır. Adana Tıp Fakültesinde beyin cerrahî merkezi 
vardır, geliştirilmektedir; ama ilerisi için Adana'ya 
da bir trafik hastanesi düşünülmüştür. Doğu'ya doğ
ru uzanmak için, Ankara'dan Doğu istikametine doğ
ru 250 kilometre atlanmış, 1977 programına bir tra
fik hastanesi konmuştur. 1978'de İzmir'e yönelik bir 
250 kilometrelik daire ucunda bir trafik hastanesi 
ayağı düşünülmektedir. Böylece 250'şer kilometrelik 
nısıf kuturlu daireler halinde zincirlerle birbirine 
bağlı bir trafik hastaneleri zinciri kurmak ve bunu 
telsizle irtibatlı ambulanslarla birbirine bağlı halka
lar haline getirmek düşüncesindeyiz ve uygulamasına 
da geçmiş bulunmaklayız. 

1976 yılında 21 tesiste 1 250 yeni yatak kapasitesi 
yaratılmıştır. 1977'de; yani içinde bulunduğumuz yılda 
19 tesiste 1 495 yatak hizmete sokulacaktır. 19 ya

taklı tedavi kurumu 1977 yılında hizmete açılacakta. 
Bunların bünyesinde 1 495 hasta yatağı olacaktır. Ha
len ülkemizde Bakanlığımıza bağlı 49 tesisin inşaatı 
devam etmektedir. Bir kısmı ilâve inşaat halinde, 
bir kısmı yeni inşaat halinde. - Banlasın bünyesinde 
12 603 hasta yatağı vardır. 1977'de yalnız Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 13 tesiste 1 7GÖ yatak ka
pasitesi inşaasma başlayacakta?. 

Ücretsiz tedavi bir lütuf olarak uygulanmamak
tadır. Öyle değerlendirilmesi de doğru değildir. Üçün
cü sınıf hasta yataklarından esasen ücret alamıyor
duk; doğrudur. Esasen alamıyorduk. Alıyorduk; az 
alıyorduk. Esasen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğında hiç bîr zaman ücret esas unsur olmamıştır; 
ama bunu, kabul etmek gerekir ki, vatandaşa güven
ce sağlayacak bir uygulama içerisine de sokmuşuz-
dur. Muhtardan ilmühaber getirmek... Van'ın bir kö
yünden kalkıp İstanbul'da bir hastaneye gelmişse 
eğer, muhtardan ilmühaber alabilmek için tekrar 
Van'a dönmek veyahut İstanbul'un bir muhtarına gi
dip de ondan herhangi bir şeyle fakr-ü hal ilmüha
beri gibi bir belge almaktan vatandaşımızı kurtar-
nuşızdır. Aslında vatandaşımız buna müstahak da de
ğildir. Devlet hastanesinin kapısını açıp, karşısına çı
kan devlet hastanesi başhekimine, «Benim ödeme gü
cüm yoktur» demesini yeterli saymışızdır. 

Memnuniyet!© ifade edeyim, pek az aksama ol
maktadır, çok a? nksama olmaktadır. Çünkü, fevka
lâde hassasiyetle üzerinde durmaktayım. Ben başta
bip arkadaşlarıma, «Yıl sonunda bana, döner serma
yenize kamu kesiminden ödenenler dışında, vatan
daştan aîdîğmiz tedavi ücreti olarak büyük rakam 
göstererek övünmeyiniz, Su sene hiç para alamadım 
diyen baştabibime ben takdirname veririm» demişim
dir. 

Şimdi bu uygulama yürüyor. % 82, % 83 oranın
da ücretsiz uygulama oluyor. Gerisi?. Gerisini, bü
yük çoğunluğunu emekli ve kamu görevlisi veriyor, 
kama ödüyor, kendisi ödemiyor. Özel yataklar, özel 
odalar, lüks odalar?. Onîarm da ücretini artırdık. 
Banyolu lüks odalarda yatmak istiyorsa, gerçek bu, 
harcamanın karşılığını versin diye artırdık. Gerekirse 
daha da artırırız, Çünkü, parası var, «Ben lüks oda
da tedavi olmak istiyorum» diyor. Hiç olmazsa otele 
ödediği kadarım da verecek. Bu, diğerlerinde tama
men ve muntazaman yürümektedir. 

Yüksek İhtisas Hastanesinin fonksiyonunu iyi de
ğerlendirmek gerekir. Yüksek İhtisas Hastanesinde 
4 branş vardır; 
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Kardiyoloji; 
Kardiyovasküler Şirurji; 
Kalp Hastalıkları, Kalp Hastalıkları Cerrahisi; 
Hazım Sistemi Hastalıkları ve Kan Hastalıkları. 

Âcil Servis?.. Âcil serviste her türlü hastalıkla
rın bakılma gereği vardır. Hemen yamnda Numune 
Hastanesinin bulunuşu ve orada bütün uzmanlıkların 
mevcut oluşu, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir âcil 
servisin işleme güçlüğü nedeniyle bu uygulama yapıl
mamaktadır. Çünkü, tamamen özelliği olan ihtisas 
dallarını barındıran bir hastane olarak çalışmaktadır. 

Telefon santrallarıyla ilgili düşünceler doğrudur. 
Hastanelerimizin yükleri arttıkça telefon santralları 
cevap veremez hale gelmiştir. Büyük hastanelerimizin 
santrallarını, imkânlarımız ölçüsünde değiştirmeye 
çalışıyoruz. Gerçekten güçlük çekildiğini zaman za
man ben de müşahade ediyorum. 

Hastane nöbet hizmetlerinin angarya halinden çı
karılmasını öngören çalışmalar yürütülmektedir. 
Meclisteki Full ^ Time Kanunu bünyesinde, nöbet 
karşılığı aynca ödeme yapılacak bir sistem getiril
mektedir. 

Kan bankaları konusunda Sayın Babüroğlu'nun 
Bütçe Komisyonunda da belirttiği üzüntülerini paylaş
mamak mümkün değildir. Yasalar, bu tarzda müra
caattan bütün oyalamamıza rağmen, ifade etmek is
terim ki, yasayı da zorlayarak güçlük çıkartmamıza 
rağmen maalesef, açılmış bir kısım kan bankaları-
kendilerine verdiğimiz fiyatı da zaman zaman suiis
timal ederek kan ticareti yapmakladırlar. Aslında 
ülkemizde bu, büyük ölçüde Kızılay eliyle yürütülmek
tedir. Sağlık Bakanlığı olarak biz kendi hastane
lerimizdeki kan ihtiyacını karşılayacak teşkilâtı ge
liştirme çabası içindeyiz; ama bunu bir yasal organi
zasyona bağlama zorunluluğu vardır ve bu konuda 
hassas olan herkese görev düşmektedir; biran önce 
gerçekleşmesi için. 

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak altyapı hizmet
lerinin büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur. Altyapı hiz
metlerinin yetersizliğine rağmen, personel yetersiz
liğine rağmen, ülkemizin bugün içinde bulunduğu ko
şullara rağmen bulaşıcı hastalık salgınlarından gel
miş insanlar olarak bugün Türkiye'de bulaşıcı hasta
lıktan salgın olmamaktadır. Bulaşıcı hastalık salgını 
yoktur. Andemik vakalar vardır, münferit vakalar 
vardır; 5 tane, 10 tane, 3 tane, ama bir salgın halin
de bulaşıcı hastalık ülkemizde görülmemektedir. Bu
güne has değil, yıllardan beri görülmemektedir. 

I Bulaşıcı hastalıkların salgınlar dönemi çok geride 
I kalmıştır. Bugün Orta Doğu'da meydana gelen bazı 
I bulaşıcı hastalıklar ve salgınların Avruya'ya geçmesi-
I ni önleyen baraj, duvar; güçlü bir duvar haline gel-
I mistir Türkiye. Zaman zaman ülkemizde bağırsak 
I enfeksiyonları, akut bağırsak enfeksiyonları olmakta-
I dır. Yüce Senatoya arz etmek isterim ki, dünyanın 
I her yerinde, gelişmiş her ülkesinde zaman zaman 
I akut bağırsak enfeksiyonları olmaktadır; Avrupa'da 
I da olmaktadır, ama akut bağırsak enfeksiyonlarını 
I kısa sürede tedavi olanağının mevcut oluşu ve salgın 
I yapmadığı zaman fazla endişeyi de mucip olmaması 
I nedeniyle Dünya Sağlık Teşkilâtı dahi deşifre etme-
I mektedir. 

Ülkemizde 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972; 
I yani geçmiş yıllarda, 10 yıl içinde her yıl münferit 
J vakalar olmuştur. Bunlar salgın hale gelmeden ön-
I lenmiş, tehlikeli olmaktan çıkarılmıştır. Bugüne kadar 
I Dünya Sağlık Teşkilâtından bu konuda hiç bir uyarı 
I alınmamıştır. 
I Bu, sağlık personelinin sayısal yetersizliğine rağ-
I men bu konudaki bilgi ve becerisinin sonucudur; tak-
I dire lâyık olduğunu Yüce Senatoya arz etmek isterim. 
I Bulaşıcı hastalıklarla ve çevre sağhğıyle uğraşan sağlık 
I personeli adına takdire lâyık olduğunu arz etmek is-
I terim. 

I Laboratuvar hizmetleri geliştirilmiştir. Entero » 
I bakteri teşhisi ünitelerinin sayısı 141'e çıkmıştır. Halk 
I sağlığı laboratuvarian her sene yenileri ilâve edilerek 

artırılmaktadır. Yalnız 1977 yılında 8 halk sağlığı la-
I boratuvan inşaasına başlanacaktır. Halen 41 tane 

vardır, Plan hedefleri aşılmıştır; koruyucu hizmetlerin 
I temel unsurlarından birisi olan halk sağlığı labora-
I tuvarlarında plan hedefleri aşılmıştır. 

I Sayın Başkan; 
I Verem Türkiye için tehlike olmaktan çıkmıştır. 
I Artık Türkiye kendisini başka ülkelerden verem bu-
I laşmasın diye koruyan ülke haline gelmiştir. Bugün 
1 Türkiye'de veremle ilgili rakamlar, geri kalmış ülke-
I Ierin rakamlanyle değil, sosyal ve ekonomik geliş-
I mişliğe ulaşmış ve verem savaşında başarıyı sağladı-
! ğını herkese kanıtlamış ülkelerle Türkiye kendisini 
I kıyaslamakta ve zaman zaman birçoğundan daha iyi 
I olduğunu görebilmektedir. Tabiatıyle bu kolay olma-
I mıştır. Türkiye 6 kez taranmıştır. Bundan önceki bir 
I konuşmamda, Türkiye'de sağlık ekiplerinin ulaşma-
I dığı köy kalmamıştır dedim ve hekimlerin ulaşmadığı 
I köy kalmamıştır demedim. Hekim gitmeyen bir köyü 
I söz konusu yaptı bir sayın senatör. Tekrar ediyo-
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rum: Türkiye'de sağlık personelinin ulaşmadığı köy 
kalmamıştır. 

Köye götürülen hizmetlerin içerisinde sağlık hiz
metleri kadar yaygın olan hiç bir hizmet yoktur. 
Hangi köye gitseniz, bir çocuğun, bir delikanlının ko
lunu açsanız BCG aşısının veya tüberkülin testinin 
çizgisini bulursunuz. Sağlık personeli oraya ya Jeep' 
le ya hayvan sırtında veyahut çantası srıtında yürü
yerek gitmiştir ve çoğu kez çoğu köye en az 6 - 7 
kez gitmiştir ve bu verem savaşında ulaşılan başarı, 
sıtmayı yenmiş Türk sağlık personelinin, Türk insan-
gücünün ve Türk toplumunun övgü kaynağıdır. Ba, 
ne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının başlı başına, 
tek başına başarısıdır, ne sağlık personelinin. Bu tü
müyle Bakanhğıyle, personeliyle, milletiyle hepimizin 
başarısıdır. Sıtmada olduğu gibi, veremde de ulaşılan 
düzey övünülecek bir düzeydir. Dünya Sağlık Teş
kilâtı raporlarında «Türk mucizesi» diye simgelemiş-
tir. Bununla Milletçe övünmek hakkımızdır ve bu sa
vaşta çalışmış olanların şükran borcuda haklarıdır. 

Sayın Başkan; 5 dakikam var galiba? 
BAŞKAN — Suallerde var Sayın Bakanım. De

vam ediniz efendim; Sayın Tunçkanat'ın suali var, 
2'de önergeyle sual var, onları da arz edeceğiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Hay hay Sayın Başka
nım. 

Sayın Başkan; 
Maalesef sıtma vakalarında son yıllarda birbirini 

takip eden artışlar olmuştur. Sıtma vakalarında artış
ların nedenine bakıldığı zaman genellik taşıyan et
kenler görülmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde 
(yanımda listesi var) son yıllarda sıtma vakalarında 
dikkat çekici fırlamah artışlar olmaktadır. Bu sıtma 
mikrobu taşıyan sivrisineği öldürmek için kullandığı
mız ilaçların ensektistlere karşı sivrisineklerin direnç 
kazanmış olmalarındandır; birinci etken olarak. Böy
le olunca Dünyanmı birçok ülkesinde sivrisinekler 
mevcut ensektistlere karşı direnç kazandığı için imha 
edilememekte ve sıtma yayılmasında amil olmakta
dır. 

İkinci etken, sulama şebekelerinin gelişmesi, ta
rımsal sulamanın gelişmesi ve böylece jitlerin; siv
risineklerin ürcycbildiği jitlerin çoğalması... 

Ülikemizde mevcut sıtma vakalarının yoğunlaştığı 
bölgenin Çukurova olduğu görülmektedir. Çukurova, 
tarımsal sulamaların çok geliştiği ve tanm koruma 
ilâçlarının pek çok ve çeşitli olarak kullanıldığı bir 
bölge olarak tarım ensektistlerine karşı sivrisineklerin 

direncini büsbütün artırmış bir bölgemizdir. Aynı en-
sektisti Adana'da kullandığımız zaman etki yapma
dığını; ama Anadolunuıı bir başka yerinde, daha az 
tarımsal ilâç kullanan bir yerde kullandığımız zaman 
orada etki yaptığını görebilmekteyiz. Sıtma savaşına 
yoğunluk verilmiştir. Sıtma savaşında bir yandan ha
şere öldürücüler, yeni yeni denenen, keşfedilmeye ça
lışılan, bulunan haşere öldürücüler kullanılmakta, 
sıtma vakaları taranmakta, koruyucu ilâçlar veril
mekte, tedavi edici ilâçlar verilmektedir. Çok pahalı 
olmasına rağmen bu koruyucu ve tedavi edici ilâçlar 
satmaîınmış, ücretsiz olarak ve tarama halinde uygu
lanmaktadır. 

Sayın Başkanım; 
Ana çocuk sağlığı hizmetleri geliştirilmektedir. Bu 

konuya değinmemin nedeni, tekrarlanan bir istatis
tik! rakamın altını çizmek istediğim için. Uzun yıllar 
Türkiye'de bir yaşına kadar olan çocukların binde 
153'nün öldüğü; bir yaşma kadar olan çocukların bin
de 153'nün öldüğü istatistiklerle belirtilmiştir. Bu ista-
tistikî rakam devamlı kullanılmaktadır. Bu eski bir 
rakamdır; oldukça eski bir rakamdır. Bundan soma 
yapılmış istatistikler vardır. Hacettepe Araştırma 
Enstitüsünün yaptığı etütler bu rakamın binde 115'e, 
l î8 'e düştüğünü, hatta büyük kentlerde binde 80'e. 85'e 
kadar düştüğünü göstermiştir. Rakam yine yüksektir. 
Dünya standartları ölçüsünde yine yüksektir; dikkat 
çekici yüksektir, ama belirtmek istiyorum ki, artık 
binde 153 de değildir, 156 da değildir. O rakam gene 
bir araştırmanın mahsulü idi, gene Hacettepe Araştır
ma Enstitüsünün araştırmasının mahsulü idi. Bu son 
araştırmanın sonuçları da göstermiştir ki, bebek ölüm
lerinde azalma olmuştur. Dünya standartlarına inme
miştir, ama azalma olmuştur. Bunda eîbetteki ana 
çocuk sağlığı hizmetlerinin önemi büyüktür, eîbet
teki aile planlaması uygulamaları bunda önemli bir 
etken olmaktadır. Aile planlaması uygulamalarını kır
sal bölgelere yaydığımız zaman hiç kuşkusuz bu böl
gelerde de bebek ölümlerinde ve tabiî sağlıklı anne 
meydana gelmesinde önemli sonuçlar alınabilecektir. 

Kanserde iyi olma şansının mevcudiyetini biliyor 
ve devamlı olarak duyuruyoruz. 

Değerli konuşmacıların değindiği 1 - 2 konu kaldı. 
Onlara temas ederek konuşmamı tamamlamaya ça
lışıyorum. 

Propagandanın korkutucu olmamasına özen gös
teriyoruz. Esasen propagandanın korkutucu olmaması 
ilmin de gereğidir. Bugün mevcut kanserler erken teş
his edilir ve iyi tedavi edilirse büyük bir iyi olma 
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imkânına sahiptir. Hele bazı kanser türleri % 100'e 
varan bir iyi olma gücüne sahiptir. îyi tedavi edildik
leri ve erken teşhis edildikleri zaman, vatandaşları
mıza en ufak şikâyetleri olduğu zaman sağlık kuruluş
larına müracaat etmelerini, ürkmemelerini, tedavi 
olanağına sahip olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. 
Kanser taraması kolay değildir; ama bir kısım kan
ser türlerinde, özellikle rahim kanserlerinde, meme 
kanserlerinde, akciğer kanserlerinde tarama olanağı 
vardır. Mevcut kuruluşlarımızın bu yönde değerlen
dirilmesine çalışılmaktadır. Verem Savaş Teşkilâtında 
akciğer kanserlerinde, kanser taramalarında yararlan
mak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkanım; 
Diğer bazı konularda kalmış olmasına rağmen, o 

konular üzerinde sayın grup sözcüleri ve senatörler 
de özellikle durmadıkları için, zamanında bittiğini 
dikkate alarak, sosyal hizmetlerle ilgili olarak diğer 
bazı konularda maruzatım olmadı. Soru olduğu za
man cevaplayarak bu kısımları da kapatmaya çalışa
cağım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkürlerimi sunarım Sayın Baka

nım. 
Efendim, iki soru önergesi var, aracılığımızla ce

vaplandırılması isteniyor. Soru sahipleri burada ol
madıkları için (Sayın Hilmi Nalbantoğlu Erzurum 
Üyesi, Sayın Lûtfi Doğan Erzurum Üyesi) bu sualle
ri zatıâlinize takdim ediyorum, yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere. 

Sayın Haydar Tunçkanat, buyurun efendim; Sa
yın Bakandan sualiniz var. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan iki tane sorum var; ko
nuşmam esnasında da bunları sormuştum, fakat her 
halde cevaplamayı unuttular. 

Şimdi, konuşmam esnasında 224 sayılı Yasanın üç 
ve sekizinci maddelerini 15 yıldan beri niçin uygu
lanmadığını sormuştum. Bunlardan 3 ncü madde bir 
aralık uygulamaya konuldu ve sonuçlan da gayet 
olumlu oldu; fakat bir süre sonra yürürlükten kaldırıl
dı. 

İkinci sorum; Sosyalizasyon Kanunu sağlık hiz
metlerini bir kamu görevi saymış ve bu yolda sosya
lizasyonun gerçekleştirilmesini amaç edinmişti. Hal
buki, bugünkü düzen ve sizin sadece paraya bağla
mak istediğiniz düzen, sağlık hizmetlerinin serbest pa
zar ekonomisine göre değerlendirilmesidir. 

Bu iki hususu; yani kanun gereği ile bu serbest pa
zar ekonomisiyle acaba sosyalizasyonu nasıl gerçekleş
tireceksiniz?.. 

Bu iki sorumun cevabını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan; 
224 sayılı Yasanın 3 ncü ve 8 nci maddenin uy

gulanması ile ilgili konuya Sayın Senatör konuşma
sında temas ettiler. Gayet tabiî dikkat ettim; ama za
manımın da azlığım dikkate aldım. Bir de, bundan tah
minen bir hafta kadar önce hekimlerin tazminat ka
nunu görüşülürken burada, Sayın Senatör aynı soru
yu orada sordukları ve ben de aynı soruya cevap 
verdiğim ve bunlar da Sayın Senatörün önünde ol
duğu için, zamanım da çok tahditti olduğu için, baş
ka sosyal hizmetler, ilâç konusu vesaire gibi konula
ra dahi temasa fırsat bulamadığım için bir hafta 
önce arzı cevap ettiğim bir soruyu herhalde Sayın Se
natör ne tarzda değerlendirdiğimli biliyor diye tekrar
lamaktan kaçındım. 

Sadece paraya bağlama tarzında değerlendirmeyi 
yanlış buluyorum. Belki meramımı anlatamadım. Ben 
diyorum ki, «Sosyalleştirme hizmetleri bir millî plan
dır, üilke gerçeklerine en uygun olan plandır, vaz
geçilemez plandır.» Benim bu sözlerim bütün bütçeler
de vardır. Diyorum ki, «'Sosyalleştirme hîzmetleründe 
aksama vardır. Bu aksama sistemin hatasından doğ-
mamıştır. Bu aksama sistem yanlış olduğu için mey
dana gelmemiştir. Kusur sistemde değildir. Aksama 
bugün de olmuş değildir. Bidayetteki iyi işleme, sayı
lan 17ö'e ancak ulaşmış olan ve 6 yılı kapsayan uy
gulamada mevcut personel sıkıntısı bugünkü giîbi ol
madığından dolayıdır. Zaman içerisinde ocak sayısı 
arttıkça, personel sayısı ona paralel artmadığı üçin, ta
mamen insangücüne dayanan bir aksama olmaktadır. 
Bundan dolayı sosyalleştirmeyi suçlamaya hakkımız 
yoktur, sistemi suçlamaya hakkımız yoktur, sistemi 
yanlış görmeye hakkımız yoktur...» Siz böyle bir şey 
söylemiyorsunuz, ben söylüyorum. 

Mademki, aksama insangücünün sağlanmasından 
doğmaktadır ve mademki, ülkede mevcut [hekim sa
yısı ülkenin sağlık hizmetlerini görmek bakımımdan ye
terli olmamakla beraber, bu yetersizliği daha da güçleş
tiren bir dağılım dengesizliği vardır; ülke ölçüsünde da
ğılım dengesizliği vardır, kamu kuruluşları arasında bir 
dağılım dengesizliği vardır ve ülkede mevcut hekimle
rin % 38*i kamu görevi almamışlardır, serbest çalış
maktadırlar; bütün bu gerçekleri yan yana koyunca so-
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ruıiu çözmek bakımından ihtiyaç olarak karşımıza ] 
çıkan serbest çalışan hekimden o bölgelere ve ka
mu görevine hekim çekebilmek,.. Yahuz kamu göre
vine değil; başka yerlerdeki sıkıntı o kadar değildir. 
Öyîeyse sosyalleştirme, bölgeyi çok daha cazip hale 
getirmek suretiyle oraya çekebilmek, kamu görevi 
yapan hekimler içerisinden başka yerlerde kamu gö
revi yapan hekim içlin orasını cazip hale getirmek, 
böylece aksamanın temel unsuru olan hekim insan-
gücündeki eksikliği gidermeye çalışmaktır. Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirme uygulamasını yalnız pa
rasal tarzda değerlendirmek olarak alırsanız, sanıyo
rum ki, ben meramımı anlatamamış olurum. Çünkü, 
personel sağlamak zorunluluğu vardır. Türkiye'de 20 
bin hekimimiz var, bunun % 38'i serbest çalışıyor, ka
mu görevi yapanların da büyük bir çoğunluğu mah
rumiyet yerleri dışında çalışıyor ve sizin de o böl
gedeki hizmetleriniz personelden dolayı aksıyor,.. 

Sayın Başkan; 
Bana sorulan sorunun ilkinin de altında aslında 

sosyalleştirme bölgesinde mevcut hekim sıkıntısını 
daha fazla artırmamak gerçeği yatmaktadır. Bu uy
gulama uzun yıllardan beri devam etmektedir. Bir 
zorunluluğun gereği meydana gelmiştir. Bir zorunlu
luğun gereği devam etmektedir. Sosyalleştirmeyi, 224 
sayılı Kanunun maddelerini müteaddit kez okumuş, 
bilen bir sorumlu olarak, sosyalleştirme hizmetlerini 
aksaklıklarını gidererek daha üst düzeyde yürütebil
mek için personel sorununu çözmek öncelik ve özel
lik taşımaktadır. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu
dur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Köseoğlu, buyurun efendim. 
ABDULAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın Ba

kanım, konuşmamdaki 10 dakikalık müddeti kullan
madım, sırf vakit israf etmemek için, ama bu sualimi 
sizden müteaddit defalar sordum; hem siizi kuvvetlen
dirmek, hem de bizim Parlamentoda çalışmamız es
nasında kuvvetlenmemiz için ve zabıtlara geçmesi 
için soruyorum : 

Sayın Bakanım, sosyalize bölgelerdeki doktor ar
kadaşlarımıza birtakım imkânlar sağlayacaksın",?, 
ama sosyaSize bölge olmayan Kocaeli gibi benim se
çim vilâyetimde iki seneden beri buhımnayan bir 
röntgen mütehassısını acaba ne gibi tedbirlerle tayin 
edebileceksiniz? Bunu, sırf zabıtlara tescil edilmesi 
için soruyorum. İM seneden beri 200 bin nüfuslu 
bir şehirde röntgen mütehassısı bulunmamasını ne 

iie feah edeceksiniz? Sizin çalışmalarınızda, tedbirle-
rİEİzde, bizim de Parlamento çalışmalarımızda bize 
kuvvet versin diye rica ediyorum. 

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

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkamın, konuş
mamın 'başında bir hususu arz etmeye çahştım. Yal
nız sosyalleştirme hizmetlerinde değil, ülkemizde sağ
lık hizmetlerinin daha iyi yürütüîmesiîîi engelleyen 
sorunların başında personel sorunu gelmektedir. Sos
yalleştirme bölgesi için de böyle, tedavi edici hizmet
leri için de böyle. 

Kocaeii'nde röntgen uzmanı... 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Bakan bir saniye... 
Tayin ettiğiniz haMe gelmedi. Onun tescilini rica 

ediyorum. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Arz edeceğim efendim. 

Kocaeli, trafik hattı üzerinde bir büyük ilimizdir. 
Kocacîi'ndeki röntgen uzmanı arkadaşımız ayrıldı. 
Uzun sıkıntılardan sonra bir röntgen uzmanı tayin 
ettik, Kocaeîi'ne gitmedi. Biz de başka yere verme
dik. İstifa etti; sözleşmeyle bir kurumda çalışıyor. 

îstaöbul Haydarpaşa Numune Hastanesi eğitim 
hastanesidir. Bir eğU'Im -hastanesi niteliğinde olan 
Haydarpaşa Numune Hastanesinde -röntgen uzmanlığı 
kadroları münhaldır. Yanılmıyorsam bir serviste şef, 
bir serviste de şef yardımcısı münhaldır. 

Ankara'da, yanılmıyorsam Kanser Hastanesinde 
röntgen uzmanına ihtiyacımız vardır. Kadrosu var
dır, uzmanı yoktur. Göz uzmanı, anestezioloji uzma
nı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimizde 
ihtiyaç halindedir. Patolojik anatomi gibi, hayatî kim
ya gîbi uzmaııliklarm kadroları boştur büyük kentle
rimizde. 

Şimdi mahrumiyet yeri ile, mahrumiyet hizmetini 
birbirinden farklı tutmamak zorunluluğu vardır. 

657 sayılı Personel Kanunu görüşülürken, ondan 
sonra sağlık personeli İle ilgili tüm yasalar görüşü
lürken, 12 sayın Kanun Gücündeki Kararname görü
şülürken biz Bakanlık olarak Yüce Meclislerden jraî-
nız «mahrumiyet yeri» deyimini istemedik, daima 
«mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışanlar» deyi
mine yapışmaya çalıştık. Bunun sebebi, muayyen bazı 
ihtisas dalları var ki, bunlara gerçekten büyük öl
çüde İhtiyaç var, sayıları çok az ve bunları hizmete 
çekebilmek için mutlaka farklı bir ödeme yapmak lâ
zımdır. 
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Bakanlık olarak bizim çözüm olarak gördüğü-
müz, mahrumiyet yerine personel sağlamada nasıl 
özendirici önlemlere ihtiyaç varsa, bazı mahrumiyet 
hizmetleri için de özendirici önlemlere İhtiyaç vardır. 
Meclislerde müzakere edilmekte olan Tam gün çalış
ma kanun teklifi ve diğer bir teklif daha vardır, 
Meclis gündemine gelmiştir. Tam gün çalışma ka
nun teklifinde biz, mahrumiyet yer ve hizmetleri için 
ayn bir özellik tanınmasını önermekteyiz, savunma
yı da düşünmekteyiz. Meselâ biz o kanunda tam gün 
ödeme (full - time diyoruz), normal yerlerde maaşını 
bir misli alıyorsa, mahrumiyet yer ve hizmetlerinde 
artı iki misi ilâve daha; yani birisi % 100 ise, Öbürü 
°7o 300 olacak. Böylece mahrumiyet yeri ile mahru
miyet yeri olmayan yerler arasına demin arz ettiğim 
g M büyük rakamlar (differans) koymak suretiyle o 
bölgeleri cazip hale getirmek istiyoruz Bakanlık ola
rak. 

Bunun bünyesinde mahrumiyet hizmetini de buna 
benzer ölçülerde değerlendirmek suretiyle, meselâ Ko-
caeli'ne gelmeyi tercih etmeyen röntgen, anesteziolo-
ji gibi, patolojik anatomi gibi çok istisnaî uzmanlıklar 
için görev yerini özendirici hale getirmek istiyoruz; 
düşüncemiz budur. 

•BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İnebeyli; buyurun eferidim. 
NÂZIM ÎNEBEYLÎ (Sinop) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan iki sorum olacak : 
1. Sosyalizasyon içü veya sosyalizasyon dışı; ya

ni sosyaîize olmuş Mlge veya olmamış bölgelerde bir
takım kararnamelerle hekimlere seyyanen bir ücret 
takdir ediliyor. Fakat özellikle sosyaîize olmuş bölge
lerdeki hastanelerde çalışan mütehassıs hekimler ara
sında bu branşlardaki farklılık ne şekilde değerlendiri
liyor? 

2. Demin konuşmamda «Angarya» sözünü kul
lanmıştım. «Angarya» derken, bugün bilhassa hükü
met tabipliği yapan arkadaşlarımızın aynı zamanda 
ada talbipllk vazifesini yaparken, karakola gelen her
hangi bir vaka, karakol kumandanı olsun veya ol
masın, bir onbaşı dahi iki satır yazıyle hemen dokto
ra havale eder ve bir doktor gecede 3 defa, 5 defa, 
balki 10 defa kalkar. İşte angarya budur. Bu heki
min adlî tabiplik vazifesiyle Sağlık Bakanlığı bünye
sindeki vazifesi arasında bir dengenin kurulması lâ
zımdır. Bu hususta Sayın Bakan ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Ben «Angarya» sözüne 
alınmadım. Çünkü doğrudur söylediğiniz. Ancak, arz 

etmeye çalıştığım gibi, Mecliste görüşülen Fufl - time 
Kanunu bünyesinde gerek âcil nöbete çağırıldığı za
man, gerekse evinden icaplı olarak çağırıldığı zaman, 
gerekse Sayın Üyenin şimdi belirttiği gîbî, adlî talbip-
îik görevi gîbi görevinin dışında ek görevler yaptığı 
zaman.hekime ödeme yapılmasına olanak sağlayacak 
imkânlar bu kanun teklifi içerisinde düşünülmüş ve 
tarafımızdan önerilmiştir; kanun içerisine girmesi için. 
Bir ihtiyaçtır ve yerine getirilmesi lâzım gelen de bir 
haktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; sual

ler cevaplandırılmıştır efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan; 
Yüce Senatoya şahsım ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. 
Değerli uyarılardan hiç kuşkusuz Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı yararlanacak ve elin
deki bütçe olanaklarım, en iyi şekliyle ve en üst dü
zeyde, ülke yararına değerlendirmek için çaba sar-
fedecek ve övgülerinize lâyık olmaya çalışacaktır. 

Size, şahsım ve Bakanlığım adına şükranlarımı su
nuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendüm. 
İçtüzüğümüze göre, son söz üyenindir. Son söz 

olarak Sayın Yılmaztürk; gayet kısa olarak, buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Hekimlik şüphesiz bir yönü ilini, bir yönü sanat 
olan ve insan sağlığı ve hayatiyle yakından alâkalı 
olan bir meslek obuası dolayısıyle hekim olan in
san, faydalı olmak istediği insana en iyi şekilde 
faydalı obuanın imkân ve teçhizatına sahip ohnak 
ister. Bunun içindir ki, hekim, hekimliğinde ilmî 
gelişmeleri takip etmesi yanında, sağlık hizmetlerini 
yapabilmesi için ayrıca tıbbî levazmıat ve teçhizatı 
da tedarik etmek durumundadır. 

Onun için, hekimi ele aldığımız zaman sadece 
çok para kazanan insan değil, kazandığının büyük 
bir kısmım da ilmî gelişme ve çalışmalarına tahsis 
eden sanatkâr olarak da düşünmeliyiz. 

O halde, neden hekimler daha çok büyük şe
hirlerde toplanıyor meselesinin bir cevabı çıkıyor 
burada. 

Dünya istatistikleriyle kıyas ettiğimiz zamain, sağ
lık hizmetlerinde, başarılı, ileri memleketlerde 600 
kişiye bir hekim tesadüf etmektedir; aşağı - yukarı. 
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Türkiye'de en çok hekimin toplandığını her zaman 
söylediğimiz İstanbul'da, ortalama 600 kişiye bir he
kim düşmektedir. 

Demek oluyor ki, Türkiye'de sağlık hizmetleri
ni ideal seviyeye getirmek, hekim sayısını İstan
bul'daki sayıya çıkarmak olmalıdır hedef. Demek ki, 
hedefe İstanbul ulaşmış oluyor. 

Büyük şehirlerde ve İstanbul'da hekimlerin çok 
toplanmış ohnasmı bir taraftan şikâyet ederken, işba 
halinde olmadığı da ortadadır. İleri seviyeye var
mış oluyor ve hekim de, hasta tedavi etme imkânını 
da bulduğundan dolayı elbette oradadır. Aynca da 
hekim kendisini yetiştirmek için de teçhizat, çalışma 
imkânı orada bulduğundan dolayı oradadır. Sadece 
para, kazanç noktasından dolayı değildir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiribnesindeki büyük 
basan ortadadır; Sayın Bakanın çok yerinde işaret 
ettiği gibi Türkiye'de. Yalnız, eksik olan bir şey 
var. Bütün bakanlıklar Sağlık Bakanlığı gibi kırsal 
bölgeye hizmeti götürebilse mesele yok. Yol git
memiş, yol yok. Elektrik gitmemiş, elektrik yok. 
Su gitmemiş, su yokj Temel hizmetler olmayan 
bir bölgeye Sağlık Bakanlığı, en küçük köy ünite
sine binasını koymuş, personelini teşkil etmiş, âde
ta köylü yadırgıyor burada bu binanın işi ne diye, 
Belki yolu, elektriği, suyu tamam değil. 

Demek oluyor ki, sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tiribnesindeki başarıda diğer bakanlıkların; Bayın
dırlık Bakanlığı vesair yan teşekküllerin kamu hiz
metlerini artırdıktan ölçüde, kırsal bölgelere hiz
meti götürdükleri ölçüde ona muvazi olarak sağlık 
hizmetleri de tabiî daha cazip ve faydalı hale gele
cek; böylece fert sorunu yanında, aynca diğer ba-
kanhklann kamu hizmetleri meselesinin hallinin ge
cikmesinin de bir ölçüde bu işte müessir olduğu ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen bağla
yınız efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan, toparlayayım. 

Bir cümleyle vergi meselesine temas edildi. Bazı 
dünya ülkelerinde, meselâ İngiltere'de hekim ver
gi vermez ve İngiliz devleti hekimin vergisini şöyle 
kabul eder: «Akrabalannın, yakınlarının, dostlanmn, 
ahbaplarının tedavilerini yapan hekim, bu tedavile
ri ücretsiz yaptığından dolayı bunun vergisi budur» 
der; hatta hiç vergi almaz. Bizim Türkiye'de de ver
gi kaçakçısı olarak hekimler kovalanır nedense. Bu 
da yanlış bir görüş. 

İki noktada Bakanlığın ve ilgililerin dikkatini çek
mek istiyorum. Birisi şu: 

Kalp hastalıklannda, damar cerrahisinde, tüber
külozda, birçok sahalarda çok iyi neticeler aldığı
mız haîde, bir sinsi gelişme, (Belki ilgililerin de dik
katini çekmiştir) genç kuşakların, okumuşların, mü
nevverlerin, mühendislerin, hâkimlerin de başına 
dert olan; yani münevver insanın derdi haline gelen 
bir böbrek hastalıktan sorunu var Türkiye'de. Çünkü, 
diğer hastalıklar ağrı ile, gürültü ile kendisini belli 
ettiği halde, böbrek hastalıkları «Ben buradayım» 
demediği için olacak ki, münevver kişiler dahi kı
sa bir zamanda, en basiti bir yolda, arabada gider
ken, «Arabanın lâstiği patladı mı?» diye iniyor, 
bakıyor, eğiliyor, bel nahiyesi terli, üşütüyor; bakı
yorsunuz kısa zaman sonra akut ve kronik böbrek 
hastalığı... 

Benim kanaatimce artmıştır, Türkiye'de sayısı 
çok fazlalaşmıştır ve büyük ölçüde dışanya hayat 
kurtancı müdahaleler için akım vardır. Döviz kay
bına sebep olmaktadır. Acaba, Türkiye'de Bakan
lık olarak, doku uyuşmazlık laboratuvarları gibi böl
gesel tesisler ve bunun yanında, sunî böbrek dediği
miz hemodiyalist ve onun yanında böbrek transplan
tasyonu meselesinde Bakanlık olarak, belki çok 
pahalı ve çok geniş bir iş olmakla beraber, nasıl diğer 
sahalarda dünyadaki emsallerle yarışıyorsak, acaba 
bu konuda Bakanlık olarak bu büyük dev yatırıma 
bir çhşma, bir girişim imkânı yok mudur?.. Bu, 
kanaatime göre Türkiye'yi büyük ölçüde; genç ku
şaklan, münevver, yetişmiş insanları tehdit eden bu 
hastalığın çaresine Bakanlık olarak eğilmekte büyük 
fayda mülâhaza ediyorum. İnşallah bu dev teşek
kül ve tesise de Bakanlığımız yakında girme imkâ
nım bulur. 

İkinci mühim nokta; acaba artan, sayısı çok 
fazla çoğalan eczacılara istihdam imkânını getirmek 
bakımından müfredatta değişiklik yaparak, eczacı
lıkla doktorluk mesleği yakın olduğu için, acaba 
yan branş olarak hayatî kimya, bakterioloji ve kli
nik öncesi öğretimindeki enstitüler; histoloji, pato
loji, Iıisto - patoloji gibi branşlarda eczacıların istih
damı imkânı, gerek eczacılık fakültelerinde bu müf
redat değişiklikleriyle veya Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı imkânı olarak bu istihdam imkânlarını dü
şünebilir miyiz?.. Bunu düşündüğümüz zaman hem 
sayısı az bulunan branşlann hekimlerim arttırmış 
oluruz, hem de eczacı olduğu halde ne özel eczane
sinde, ne devlet sektöründe, ne de kurumlarda ecza-
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cılık yapmadan, manavlık veya tüccarlık yapan bu 
yetişmiş kişilere bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı olarak istihdam imkânı doğurabilir miyiz?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Bakan bunu izah ettiler. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen. 
Sayın Yıîmaztiirk, vaktiniz doldu, bağlayınız 

efendim... Selâmlayın, bitti efendim. 
ALÂEDDlN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa

yın Bakanı ben de dikkatle dinledim. Sayın Köse-
oğlu. Yalnız Kocaeli'nin sorunu değil ki, memle
ket sorunu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Aynı 
şeyleri söyledik. 

BAŞKAN — Sayın Yıîmaztiirk, lütfen efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bir 

de son olarak, acaba özel hastanelerdeki bu yük
sek fiyat meselesine biz parlamenterler olarak ve 
Bakanlık olarak bir kanunî tedbir getirebilir miyiz? 
Yani Devlete yakın seviyede, devlet standartlarının 
10 misli değil de, hiç olmazsa 2 misli seviyesinde ya
taklı sağlık tesisi ve tedavi imkânlarına vatandaşların 
sag'ık hizmetlerini daha faydah hale getirmek ve paha
lı oümaktan kurtarmak için bir tedbir düşünülebilir 
miyiz?... 

Bunîarı arz efelek için söz aldım, 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (A. P. sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sağüık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve 

Sabiler Sağlık Genel Müdürlüğü bütçelerinin liimü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Sağlık ve Sosyaî Yardım Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Gene! Yönetim ve Destek 
Hszmet!eri 563 904 7G0 

BAŞKAN — Bu bölüm'e i'pM bir önerge var. 
Saym Bakan ve Komisyonun dikkatine arz ediyoruz. 

«Gerekçe : Meslekî öğretim hizmetleri iç:n büt
çenin 101 program 02 s?t program 2 ödenek türü ve 
003 faallyetindeki 610 nen taşıt alımları maddesine ! 
2 milyon lira ödenek konulmuş bulanmaktadır. Bu 

ödenek; 1977 yılında hizmete girecek okullara 7 adet 
20 kişilik otobüs alınması içindir. Ancak Bakanlığa 
ait satın alınacak taşıtların cins ve miktarlarını gös
terir cetvelinde sözü geçen 7 atakür sehven yapılma
dığından cetvelinin Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı bölümüne aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sıra 
No. 

25 

Adet Cinsi Ne için kullanılacağı 

7 Otobüs {20 kişilik) 
4 X 2 Sağlık Kolejleri için 

Sinop Senatörü» 
Nâzım İnebeyli 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
kanlıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA
HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Gider artı
rıcı niteliğinde olmadığı için katılıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu) — Bir ihtiyaçtır, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler».. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan ve kabul edilen önerge istikâmetinde 
Î01 ilci bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
ve Sosyalleştirme 2 554 407 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması 232 656 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yataklı Tedavi Kurumdan 2 857 178 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
üer... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sosyal Hizmetler 254 679 000 
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BöMim 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programına Bölüne-
meyen!er 42 664 7ÖÖ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetveîleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... KabuS etmeyenler,.. Kabaî edil
miştir. 

Yüce Senatoca kabul edilen Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesinin Ulusumuza mutluluk ve 
esen günler getirmesini dilerim. 

20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/514; C. Senatosu 
1.1512) (S. Sayısı : 634) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Mü
dürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü 1977 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gene! Mü

dürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (28 438 000) 
üra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm 

Bölüm 
S.) Lira 

(Prog.) 
101 

Lira 

111 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Uluslararası İlişkilerden Do
ğan Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 711 200 

22 648 800 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler i 078 000 
DÂŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
îer... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

î nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün. gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (28 438 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Gelir 
Türü Lira 

20 005 000 1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,, Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 235 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 8 198 000 
BAŞKAN — Bölümü oyîarı-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) İşaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

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

dürlüğünce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağîı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 ma'iî yılında da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

işaretti cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... 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 bu
na bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun Hükmün
deki Kararnamelerin uygulanmasından doğan istih
kaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği tak
dirde, (B) işaretîi cetvelin yılı içinde gerçekleşen gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli 
cctveîdeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarım ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabu? edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1. — Cumhuriyet Snatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant o ğlu'nun, insaasma başlanacak olan barajlara 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/659) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracıhğınzî sayglanmla rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 
Böylece Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü Bütçesi Yüce Senatoca kabul edilmbiştir, ha
yırlı olsun. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde ol
madığından, 9 Şubat Çarşamba günü saat 9.30'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02.35 

Soru 1. Aşağıda ad çizelgesini verdiğim baraj
ların fizibilitesi yapılmış olanlar hangileridir. 

i Soru 2. Bunlardan hangilerinin projelerinin ha-

| zırlanmasına başlanmıştır. 

i 
Soru 3. Projelerin başlanmış olupta insaasma 

j başlanması için hazır durumda olanlar hangileridir? 

l î l — SORULAR YE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Baraj Adı 

Karagöbek 
Köşk 
Kuzgun 
Seksenveren 
Çat 
Gökçeşehy 
Kazan 
Başköy 
Akımlı 
Özlüce 
Minker 
Bağıtaş 
Sincan 
Yaylagünü 
Liz 
Çakaltepe 
Yunusyayla 
Kaleköy 
Çeberdağ 
Palu 
Yeniköy 
Çatalbahçe 
Çat 
Yeşilyurt 
Kale 
Hisarköy 
Birecik 
Karakamış 

Konaktepe 
Bediiyaylası 

Kaletepe 
Uzunçayır 
Aş. Kent 
Yazıcı 

Topkale 
Ekincik 
Cumaçay 
Karahalit 

Nadirşeyh 

Patnos 
Şekerova 
Karakaya 
Taşlıköy 

Üçtepe 
Kadir 

8 . 2 . 1977 O : A 

Havza Adı 

Çoruh 
» 
» 
» 
» 
» 
>, 
» 
» 
» 

Fırat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doğu Karadeniz 
» 
» 
» 

» 
Araş 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Van - Kapalı 

» 
» 

^ 
» 
» 
» 
» 
» 

[ 

Baraj Adı 

Gelengeç 
Cebre 
Zeyli 
Çatalkaya 
Gölyurt 
Bademli 
Kiskim 
Narman 
Kolertepe 
Çimenli 
Bekir 
Çermeşik 
Abamur 
Çukurharman 
Nurhak 
Çataltepe 
İzmik 
Cankara 
Yavuzeli 
Hancağız 
Kıvırcık 
Kavacık 
Kemlim 
Tirebolu 
Yaşmakçı 
Zurnacı 
Divaneli (Aladere) 
Tozköy (Gökçebeli) 

Asboğa 
Bayburt 
Alabalık 

Kars 
Çeçit 
Kandilli 
Abbasgöl 
Demizhan 
Koçköprü 

Ayrancılar 
Çubuklu 

Haydarbey 
Akyuva 
Kuşçu 
Tepedam 

Hoşap 
Yoğurtyemez 
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Havza Adı Baraj Adı 

Dicle 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Garzan 
Üçağaç 
Çelikhan 
Cizre 
Kızılsu 
Kırkemir 
Zapbaşı 
Sülün 
Çaldıran 
Hakkari 
Yüksekova 
Kıralkızı 
Dipni 
Kale 
Metin (Kayaköy) 
Hani 
Tepecik 
Dankıran 
Karahan 
Haydarlı 
Sanhüseyin 
Salat 
Antak 
Betül 
Hacıhasan 
Zinde 
Ayşehatun 
Kor 
Kozluk 
Güzeîdere 
Şirvan 
Eruh 
Sürt 

rajlara» ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun «İnşaasma başlanacak barajlar»a 
dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru ': 1 
Aşağıda ad ve çizelgesini verdiğim barajların fizi

bilitesi yapılmış olanlar hangileridir? 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 7 . 2 . 1977 

112-115/052.2-1267 
Konu : C. Senatosu Erzurum Üye
si Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 10 . 12 . 1976 gün ve 10805-5211-7/659 sa
yılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazınız ekiade Bakanlığımıza gön
derdiğiniz Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu'nun «tıişaasma başlanacak ba-

Havza Adı Baraj Adı 

Fırat Karagöbek 
Köşk 
Kuzgun 
Seksenveren 
Çat 
Gökçeşeyh 
Kazan 
Başköy 
Akımlı 
Özlüce 
Minker 
Bağıştaş 
Sincan 
Yaylagünü 
Konaktepe 
Bediiyaylası 
Kaletepe 
Uzunçayır 
Aş. Kent 
Yazıcı 
Topkale 
Ekincik 
Cumaçay 
Karahalit 
Nadirşeyh 
Patnos 
Şekerova 
Karakaya 
Llz 
Çakaltepe 
Yunusyayla 
Kaleköy 
Çeberdağ 
Palu 
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iHavza Adı Baraj Adı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doğu Karadeniz 
Fırat 

» 
» 

Çoruh 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Van - Kapalı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dicle 

Yeniköy 
Çatalbahçe 
Çat 
Yeşilyurt 
Kale 
Hisarköy 
Birecik 
Karakamış 
Bedir 
Çermeşik 
Abamur 
Çukurharman 
Nurhak 
Çataltepe 
İzmik 
Cankara 
Yavuzeli 
Hancağız 
Kıvırcık 
Kavacık 
Kemlim 
Tirebolu 
Taşhköy 
Üçtepe 
Kadir 
Gelengeç 

Cebre 
Zeyli 
Çatalkaya 

Gölyurt 
Bademli 
Kiskim 
Narman 
Kolertepe 
Çimenli 
Koçköprü 
Ayrancılar 
Çubuklu 
Haydarbey 
Akyuva 
Kuşçu 
Tepedam 
Hoşap 
Yoğurtyemez 
Garzan 

— 349 

Havza Adı Baraj Adı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doğu Karadeniz 
» 
» 
» 

Araş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dicle 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
• » 

» 
» 
» 

Üçağaç 
Çelikhan 
Cizre 
Kızılsu 
Kırkemir 
Zapbaşı 
Sülün 
Çaldıran 
Hakkâri 
Yüksekova 
Yaşmakçı 
Zurnacı 
Divaneli (Aladere) 
Tozköy (Gökçebel) 
Asboğa 
Bayburt 
Alabalık 
Kars 
Geçit 
Kandilli 
Abbasgöl 
Demizhan 
Kıralkızı 
Dipni 

Kale 
Metin (Kayaköy) 
Hani 
Tepecik 
Dankıran 

Karahan 
Haydarlı 

Sanhüseyin 
Salat 

Antak 
Betül 
Hacıhasan 

Zinde 
Ayşehatun 

Kor 
Kozluk 
Güzeldere 
Şirvan 

Eruh 
Siirt 
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Cevap : 1 
Soruda belirtilen barajlardan fizibilite çalışmaları 

yapılmış olanlar aşağıda açıklanmıştır. 
1. Fırat Havzası : 
a) Özlüce, Yaylagünü, Konaktepe, Bedüyayla-

sı, Kaletep, Uzunçayır barajlarının plânlama çalışma
ları devam etmektedir. Bunlardan Özlüce Barajı 
planlama çalışmalarının Î977, diğerlerinin 1978 yılın
da ikmâl edilmesi programlaştınlmıştır. 

b) Malatya - Çat Barajı ve Bedir Barajının plan
lama çalışmaları tamamlanmıştır. 

c) Karkamış Barajının plânlama çalışmaları de
vam etmekte olup, 1977 yılında ikmâli programlaş
tınlmıştır. 

d) Patnos, Şekerova ve Taşiıköy barajlarının 
plânlama çalışmaları ikmâl edilmiş ise de hidrolojik 
yönden önümüzdeki yıllarda planlama revizyonunun 
yapılması uygun görülmüştür. 

e) Palu, Yeşilyurt, Hisarköy, Birecik ve İznik 
barajları, plânlama çalışmaları esnasında gerek for-
mülasyon değişikliği ile gerekse teknik ve ekonomik 
nedenlerle elimine edilmiştir. 

f) Hancağız Barajı ve sulaması planlama çalış
maları devam etmekte olup 1977 yılı içinde tamamla
nacaktır. Aynı zamanda Hancağız Barajı DSl Genel 
Müdürlüğümüz 1977 yılı yatırım programı tasarısına 
teklif edilmiştir. 

2. Doğu Karadeniz : 
a) Tirebolu, Yaşmakçı, Zurnacı, Divaneü baraj

larının «Harşit Projesi» kapsamında plânlama çalış
maları devam etmekte olup, bu çalışmaların 1977 yı
lında ikmâli programlaştınlmıştır. 

b) Tozköy Barajının plânlama çalışmaları ikmâl 
edilmiştir. 

3. Van Kapalı Havzası : 
Koçköprü ve Hoşap barajlarının plânlama çalış

malar* ikmâl edilmiştir. 
4. Dicle Havzası : 
Kıralkızı Barajının plânlama çalışmaları devam et

mekte olup, bu çalışmaların 1977 yılında tamamlan-* 
ması programlaştınlmıştır. 

Soru : 2 
Bunlardan hangilerinin projelerinin hazırlanması

na başlanmıştır? 

Cevap : 2 
Van - Koçköprü Barajı katı projeleri Mart 1977 

tarihine kadar ikmal edilecek ve iş 1977 yılı içerisin
de ihale edilecektir. 

8 . 2 . 1977 O : 4 

Fırat projesi Bedir Barajı ile Malarya - Çat baraj
ları DSİ Genel Müdürlüğümüz 1977 kati proje prog
ramındadır. 

Van - Hoşap Barajı ile Dicle - Kıralkızı Barajı 
kati projeleri 1977 yılı içinde EİEİ tarafından proje 
ihalesi suretiyle yaptırılacaktır. 

Soru : 3 
Projeleri başlamış olup da inşaasnıa başlanması 

için hazır durumda olanlar hangileridir? 
Cevap : 3 
Fırat Projesi Karakaya Barajı ihale edilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra

him Öztürk'ün, Ankara'daki kömür sıkıntısına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/678). 

3 , 1 , 1977 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
ön olmanızı dilerim. Saygılarımla. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Kış mevsiminin bütün etkisini sürdürdüğü şu 
günlerde Ankara halkının çektiği kömür sıkıntısı üzü
cü noktalara ulaşmıştır. Her gün binlerce vatandaş 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin ve depoların 
önünde kuyruğa girmekte sıraya girebilmek için ge
ceyi açıkta geçirerek sabahlara kadar beklemektedir
ler. Öğrenildiğine göre sıra konusunda depolar 
önünde kavga ve döğüşe kadar varan olaylar bile ce
reyan etmektedir. 

Aylarca önce paralarını yatıran vatandaşlar ve 
apartman yöneticileri kömürlerini alamamakta bu 
yüzden yalnız dar gelirli halk değil Ankara'nın Yeni
şehir bölgesinde yaşayan yurttaşlar da büyük sıkın
tılar çekmektedir. 

Öte yandan büyük güçlükle kömürlerini evlerine 
getirebilen vatandaşlar kömürünün yarısına yakın 
bir kısmının taş ve tozdan ibaret okluğunu görerek 
sevinçleri kursaklarında kalmaktadır. Yapılan mü
racaat ve şikâyetlere cevap verecek bir merci de 
bulunmamaktadır. Üretimin yetersizliği» nakliye im
kânlarının darlığı bilinmekle beraber gereken ted
birlerin zamanında alınmaması üretimi artıracak pkin-
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lı çalışmaların yapılmaması her yıl kömür sıkıntısını 
artırarak sürdürecektir. 

Bakanlığınız; kömür politikasını gerçekleştirmek 
her yıl artan açığı kapatmak vatandaşın özelikle An
kara'da çektiği sıkıntıyı önlemek için ne gibi yöntem
ler ve önlemler üzerinde çalışmaktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 7.2.1977 

112-115/052. 2-1 38 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın İbrahim Öztürk'ün yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 7.1.1977 gün ve 11075-5304/7-678 sayılı ya

zıları : 
İîgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza gön

derilen Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
İbrahim Öztürk'ün «Ankara'daki kömür sıkıntısına» 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra
him Öztürk'ün «Ankara'daki kömür sıkıntısına» iliş
kin yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 
Kış mevsiminin bütün etkisini sürdürdüğü şu gün

lerde Ankara halkının çektiği kömür sıkıntısı üzücü 
noktalara ulaşmıştır. Her gün binlerce vatandaş 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin ve depoların 
önünde kuyruğa girmekte sıraya girebilmek için gece
yi açıkta geçirerek sabahlara kadar beklemektedir
ler. Öğrenildiğine göre sıra konusunda depolar 
önünde kavga ve döğüşe kadar varan olaylar bile 
cereyan etmektedir. 

Aylarca önce paralarını yatıran vatandaşlar ve 
apartman yöneticileri kömürlerini alamamakta bu 
yüzden ylnız dar gelirli halk değil Ankara'nın Yeni
şehir bölgesinde yaşayan yurttaşlar da büyük sıkın
tılar çekmektedir. 

Öte yandan büyük güçlükle kömürlerini evlerine 
getirebilen vatandaşîar kömürünün yarısına yakın bir 
kısmının taş ve tozdan ibaret olduğunu görerek se
vinçleri kursaklarında kalmaktadır. Yapılan müra
caat ve şikâyetlere cevap verecek bir merci de bulun
mamaktadır. Üretimin yetersizliği, nakliye imkân
larının darlığı bilinmekle beraber gereken tedbirlerin 
zamanında alınmaması üretimi artıracak plânlı çalış

maların yapılmaması her yıl kömür sıkıntısını artıra
rak sürdürecektir. 

Bakanlığınız; kömür politikasını gerçekleştirmek 
her yıl artan açığı kapatmak vatandaşın özellikle An
kara'da çektiği sduntıyı önlemek için ne gibi yöntem
ler ve önlemler üzerinde çalışmaktadır? 

Cevap : 
Ankara'nın fuel - oil hariç kömür cinsinden yıl

lık yakıt ihtiyacı bir milyon ton civarındadır. 
1976 - 1977 teshin yılında Ankara'ya TKİ Kuru

mumuzca; 
341 982 Ton Tunebilek, 

64 970 » Soma, 
80 000 » Seyitömer, 
20 000 » Çorum - ADL, 
35 000 » Beypazarı - OAL, 

139 048 » Seyitömer - Dumansız yakıt ve diğer 
cins kömrüler, 

111 000 » Kok olmak üzere toplam 

792 000 ton muhtelif tür kömür tahsis edilmiş 
o!up, bir milyon tonluk ihtiyaçtan mütebaki 200 bin 
ton kadar kömür ihtiyacının da özel sektör kömürü 
ile karşılanması gerekmektedir. 

Yurdumuzda özel sektör de dâhil olmak üzere 
1976 yılında üretilen 12 milyon ton linyit kömürü
nün 2/3'si TKt'ce, 1/3'i de özel sektörce üretildiği 
dikkate alındığından Ankara'ya TKİ Kurumumuzca 
tahsis edilen kömür miktarı üretim oranından daha 
yüksek bir nisbettedir. 

Ankara'ya 31 Aralık 1976 tarihinde geçen yılın 
aynı dönemine göre teslimi yapılan kömür miktarı 
67 bin ton veya linyit cinsinden 112 bin ton daha 
fazladır. 

Linyit kömürlerînhı ancak yıkanmış, rutubeti ve 
kükürt nisbeti düşük olanları stoklanmaya elverişli
dir. Bu bakımdan haltın yakıt ihtiyacı karşılanır
ken dağıtımın üretim seyrine paralel gitmesi zorunlu 
olmaktadır. Kaloriferle teshin de halkın; konten
janı olan kömürün tamamına yakın miktarının para
sını Kömür Satış veznelerine yatırmış olması nede
niyle ihtiyacından fazla kömürünü stoklamak istemesi 
TKİ Kurumumuzda sıkışıklık yaratmaktadır. 

Ankara'nın kömür problemine karşı TKİ Kuru
mumuzca alınan tedbirler şöyle özetlenebilir. 

1. Yukarıda da izah edildiği üzere Ankara'ya 
geçen yıldan daha fazla kömür tahsis edilmiş ve Ara
lık sonu itibariyle 67 bin ton muhtelif tür yakıt veya 
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linyit cinsinden 112 bin ton fazlasıyle teslimat yapıl
mıştır. Böylece ilk tedbir olarak daha önceki sene
lerden fazla kömür vermek suretiyle sıkıntının gide
rilmesine çalışılmıştır. 

2. Depolarda yüklemeyi çabuklaştırmak için 
önümüzdeki günlerde başlamak üzere otomatik tar
tılı bir yükleme makinası dizayn edilmiştir. 

3. Kömür depolarındaki mevcut stok sahası ye
tersizliğini ortadan kaldırmak için büyük yerleşme 

merkezlerinde daha büyük kapasiteli stok sahalarının 
faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlamıştır. Ayrı
ca, Ankara'ya 30 km. mesafede kara ve demiryolu 
güzergâhı üzerinde 500 bin ton kapasiteli büyük bir 
kömür stok sahası inşası için de çalışmalar yütürül-
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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İstanbul Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul Edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 3 
Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 60 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

. TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karamam 
Kâmil. Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik. 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
1. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
tnıadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yaliçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğaıı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şârriiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Öznneıı 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcıı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehımet Ali Arıkan 
Sait Meh'metoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

NİĞDE -
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 
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RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım îiıebeyii 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mnmeuoghı 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birinciuğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

j YOZGAT 
E E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
| Mehmet Ali Pestilci 
j CUMHURBAŞKANIN-
(CA SEÇİLEN ÜYELER 
| Cihat Alpaıı 

İ
Selâhaddin Babmoğlu 
Muhsin Batur 

. Zeyyat Baykara 
l Fethi Celikbas 

TRABZON 
Hasan Güven 

{Reddedenler] 

KONYA 
Fakih özlen 

[Oya katılmayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüııeş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURSA 
İ. S. Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İÇEL 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Ataüay 

KASTAMONU 
M el um e t 0 ma 11<? a 

KOCAELt 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MI OLA 
Haldun Memteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bayıkal 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir -

Toplam 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbıl 
Sait Naei Ergin 
Nihat Erim 

| vSadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahri ve ücok 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu: 
(S. Sayısı : 629) 

(Kabul Edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 148 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 34 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul Edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri. Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
1 Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlıı 
Şeref Kayalar 
Barla s Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket üzçetîn 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre!ioğl ıı 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nal bant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlıı 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemâl Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

j Ali Oğuz 
I Ahmet Vefa Poyraz 
• Besim Üstünel 
İ İZMİR 
İ Beliğ Beler 
I Mustafa Bozoklar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 
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KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAEU 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğ'lu 
O rai Karaosmanoğ'lu 
A. Orhan Süensan 
Ruhi Tunakan 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi GKirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Havri Öner 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mefemetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteştoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre ileri 
Ergun Özkan 

ORDU 

Selâhattin Acar 
Bdkir Sıtkı Bayikal 
Şevfeet Köiksal 

RİZE 

Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 

Süreyya Öner 

SİNOP 

Nâzımı İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğltı 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestdlci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üço'k 

(Reddedenler) 

TRABZON I KONYA I ESKİŞEHİR 
Hasan Güven I Fakih Özlen I Hikmet Savaş 

[Oya Katılmayanlar] 

(Reddedenler) 

ABZON 
ven 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya Katılmayanlar] 

ESKİŞ 
Hikmet Savaş 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tdkoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Voli Uyar 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Ege Üniversitesî 1977 Ydı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğin 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYONKARAHÎSAR 

Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçhoğkı 
Ahmet Karayiğit 

AGRI 
Kasım Küfrevl 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 3. 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 43 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıûl edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuız 

ARTVİN 
Remi Kocaman 

AYDIN 
İskender Genap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Rail Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
tnıadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özejetin 
Safa Yalfçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer LTcuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci öidal 

HATAY 
Mustafa Delivcli 
Kemal Kıhçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adah 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmef? Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğiu 
Oral Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağmı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal < 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

| Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

f CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Reddedenler] 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya katılmayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 

Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BURSA 
Badas Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Bşk.) 

İZMİR 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Siıinı Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lütfî Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkaîbaşı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayfkal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer D er bil 
Sait Naci Ergin (_., 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Ueok 

Aydın 
İzmir 

1 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Açık Oylamasının Sonucu : (S. Sayısı 618) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Simav 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kazım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenle* : 136 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 46 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
I. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BtNGöL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANEiRI 

Gürhan Titı«k 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adah 
Solmaz Beliü 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakla Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaîküeük 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahine t Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özınen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman NuriCanpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

359 — 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 , 1977 O : 4 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuıuakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sai* Mehmetoglu 

MUĞLA 
Haklım Meaıteçeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

TRABZON 
Hasan Güven 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Yiğit Kö'fcer 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

BURSA 
Barlas Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

NİĞDE 
Abdullah Emre ileri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SİVAS 
Âda Altay 
Nurettin Ertürk 
Ekrem Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

[Reddedenler] 

KONYA 
Fakih özlen 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

[Oya katûmay anlar] 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

•Sırın Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

TCONYA 
J V v / i i 1 VT. 

Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA Osman Albay pak 
Ahmet özmumcu 

[Açtk üı 

Aydın 
İzmir 

MALATYA 
Nurettin! Akyurt 

MANİSA 
Oral Kanaosmanoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Saliıhoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

i elikler] 

1 
1 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 

Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
McBunet Ali Pefttdlci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin "Bafeüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Bıykara 
Fethi Çelikhaş 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

V A N • 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veüi Uyar 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

Toplam 
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Hacettepe Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 626) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aıksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHlSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayigit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Ceneizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : 139 
Reddedenler : 3 

Çekinserler . — 
Oya katılmayanlar : 40 

Açık üyeliKJer : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Gorai 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıîmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
î&mail Kutluk 

ÇORUM 
Safa YalÇuk 

DENİZLİ 
Baha Akşjit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer U/cuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deiiveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Relül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelamoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaiküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nustret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
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KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Turaakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ismail ilhan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

| Ziya Gökalp Mülayim 
I Refst Bendeci 
j SİİRT 
| Süreyya Öner 
j SİNOP 

Nâzım İnebeyli 
SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

I Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER" 
Oihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Reddedenler] 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya Katılmayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gür-soytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayrİ Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzin oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 
(S. Sayısı : 631) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Celebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Solâhattin Özgür 
Cevdet" Sunay 
Hayda r Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren f 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlıı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 41 

Acık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcak 

BİLECİK 
[Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gül ez 
Al âe el d in Yıl m a zt ü r k 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

i ÇORUM 
l M. Şevket Özeetin 
| Safa Yalçuk 
{ DENİZLİ 
j Baha Akşit 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Solâhattin Cizreüoğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha t un oğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

j HATAY 
l Mustafa Deliveü 
\ Kemal Kılıçoğlu 
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İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Er d örn 
Fevzi Hakkı Esatoğiu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğau 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa. Poyraz 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karajküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 
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KIRŞEHİR 
Halil -Öznıen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Möhmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmunıcu 

MALATYA 
Nıırettie Akyurt 
Hamcli Özer 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 

TRAB 
Hasan Güven 

TABU ÜYELER 
Suplıi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Turhan Kapanlı (B.) 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BURSA 
Barlas Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

A. Orhan Süensan 
Ruhi TuTüakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Meîımetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mettiteşeoğiu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
iSelâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Baılıri CömeJrt 
Şaban Demirdag 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Nâzım İnelbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

RİZE | TEKİRDAĞ 
Talât Doğan | Hayri Mumcuoğlu 

[Reddedenler] 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
MeJkmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gühat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

! Fethi Çelikbaş 

ZON 1 KONYA | ESKİŞEHİR 
1 Fakih Özlen j Hikmet Sava? 

[Oya kaühnayanlarl 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Tekin Arıbıınin 
(Başkan) 

İZMİR 
Orhan Kor 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
i İsmail İlhan 

ORDU 
KAHRAMANMARAŞ j Bekir Sıtlkı Bayfeal 

Hilmi Soydan | SAMSUN 
KARS } Refet Rendeeİ 

Sırrı Atalay TEKİRDAĞ 
KASTAMONU S Orhan Öztrak (B.) 

Mehmet Çamlıca TOKAT 
i Zihni Beti) 

,• „ T UŞAK Zıya Muezzmoğlu I 
I Ahmet Tahtakılıç 

KOCAELİ j y ^ N 
Lûtfi Tokoğlu (B.) I Ferid Melen (B.) 

(Açık Üyelik) 
Aydın 1 
İzmir 1 

Toplam : 2 
; m) » • « P » •<••• 

* YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Halil Tunç. 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

364 — 



C. Senatosu B : 33 8 ? 2 . 1977 O : 4 

Çukurova Üniversitesi 1977 Yıh Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu : 

""bul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acıuıer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip AtaMı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Katı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAİHÎSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Marît Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köfeer 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy "yerenler : 132 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 4 

ÇJeMns erler : — 
Oya katalmiayanler : 50 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenlerJ 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin Paker 

ARTYÎN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nej'at Sarlıcah 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kararan inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâleddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreiioğlu 
Sebahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan Ildan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç,oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
•Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

Fikre t GÜIMİO ğa n 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Hamdı Özer 

365 — 
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MANİSA 
Doğan Barrt tçuoğlu 
Oral Karaoaınanoğlu 
A. O r h a n Süersan 
Ruh i Tun akan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Ha ldun MeSnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmai l İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
t. Şevki Atasağun 

TRABZON 
Hasan Güven 

TABİ Î Ü Y E L E R 
Suphi Güraoyt rak 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğılu | 
Ahmet Karay iğ i t 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

B A L I K E S İ R 
Raif Er i ş 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Ç A N K I R I 

Gürhan Ti t rek 

NİĞDE 
Abdullah Emre îleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acnr 
Bekir Sıtkı Baykal 
~Şevfcet Koksal 

SAKARYA 
Osmau Salihoğlu 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

S İVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertiirk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

i T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
| Cevdet Aykan 
İ 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

' Ahmet Cemil Kara 

5 TUNCELİ 
- Naim Taşan 

[Reddedenler] 

KONYA 
j P a k i h Özlen 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğîu 

[Oya Katılmayanlar] 

ÇORUM J 
M. Şevket Öz çetin 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

E R Z İ N C A N | 
Niyazi Unsal 

E R Z U R U M 
Sakıp Hatunoğlu (İ. Ü.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

İÇEL 
Lûtîi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Ar ıburun 

i 
i (Başkan) 

Besim Üstünel 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

SiTrı Ata'lay 
Muzaffer Şâmiloğlu 

[Açık w 

Aydın 
İzmir 

Toplam : 

~ 3( 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı | 
Osman Nur i Canpolat j 
Mehmet Varışl ı j 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE j 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

| SAMSUN 
i Ziya Gökalp Mülayim 
i Refet Rendeci 
j SİİRT 
| Süreyya ö n e r 

TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrak (B.) 
TOKAT 

Zihni Beti! 

/elikler] 

1 
1 

2 
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U R F A 
Abdulgani Demirkol 
H a s a n Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Ba l t an 
Mehmet Ali Pest i lci 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cüihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
F e t h i Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sai t Naci E rg in 
Niha t Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Hal i l Tunç. 
Şerif Tüten 

Bahr iye Üçok 
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Diyarbakır Üniversitesi 1977 Yılı BUtçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : (S. Sayısı : 623) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aiksoyoğlu 
Mucip AtaMı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

A T"\ A XT A 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ün aldı 
AFYONKARAHtSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Bsnderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı -.184 
Oy veı enler : 139 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 3 

Çekin? erler : —• 
Oya katılmayanlar : 43 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıâ 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reoai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek: 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

edenler] 

DENİZLİ j 
Baha Akşit 1 
Hüseyin Atmaca S 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrdioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

" ™ " GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE '""" 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûttfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müonin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Aikan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah KÖseoğlu 

KONTA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

367 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ö z m ıı m e ıı 

MALATYA 
Nure t t i n Akyt ı r t 
H a m d i Özer 

MANİSA 
Doğan B a m t q ıı o ğ h.ı 
Oraî Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M A R D İ N 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğln 

MUĞLA 
H a l d u n Menteşeoğhı 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağun 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre İleri 
Ergim Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Şev"ket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

S A K A R Y A 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rencleci 

I SİİRT 
| Süreyya Öner 
j SİNOP 
I Nâzmı İnebeyli 

j S İVAS 
İ Âdil Al tay 
:' Nure t t in E r t ü r k 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

J T E K İ R D A Ğ 
İ Hayri Mumcuoğlu 
I 
İ TOKAT 
| Cevdet Ay kan 

j TRABZON 
İ Ahmet İhsan Birincioğlu 
| Ahmet Cemil Kara 

[Reddedenle? ] 

? TUNCELİ 
Naim Taşan 

URU A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

| YOZGAT 

| E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 

Meihmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 

Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Balur 
Zeyyat Baykara 

TRABZON 
Hasan Güven 

KONYA 
Fakih Özlen 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
M. Ş ü k r a n özkaya 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırr ı Turanlı 

A N K A R A 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Yiğit Köke r 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Serafet t in Pake r 

BURSA 
Barlas Küntav 

/Oya Katılmayanlar/ 

E R Z İ N C A N a KONYA 
Ü Niyazi Unsal 
\ GAZİANTEP 
1 Salih Tanyer i 
\ İÇEL 
* Talip Özdolay 
f İSTANBUL 
j- Telcin An burun 
: (Başkan) 
\ İZMİR 
i Orhan Kor 
: KAHRAMANMARAŞ 
: Hilmi Soydan 
] "KARS 
l Sırrı At alay 
\ K A Y S E R İ 
i Ziya Müezzinoğlu 
1 KOCAELİ 
i Lûtfi Tokoğlu (B.) 

jj Erdoğan. Bakkaîbaşı 
i KÜTAHYA 
i Osman Al bayrak 

MUĞLA 
9 Fevzi Özer 
I ttLT§ 
[ İsmail İ lhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

T E K İ R D A Ğ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni BetiJ 

UŞAK 
Ahmet i'ahtakılıç 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
C A S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
I Adile Ayda 

Hüsamettin Çelebi 
j Fe th i Çelikbaş 
i Özer Derimi 
| Sait Naci E rg in 
I Nihat Er im 
I Sadi Irmak 
j Sabahattin Özbek 
1 Halil Tunç 
l Şerif Tüten 

I Bahr iye Üeok 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Toplam 
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Cumhuriyet Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Açık Oylanması Sonucu : (S. Sayısı : 621) 

(KaJbul ©dlilmiştdr.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 3 

Çekmserler : — 
Oya katılmayanlar : 43 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

T A B İ İ Ü Y E L E R j 
E k r e m Acuner j 
Refet Aksoyoğlu I 
Mucip Atakl ı 
E m a n u l l a h Çelebi j 
Vehbi E r s ü 1 
K a d r i Kap lan 
Suph i K a r a m a n 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami K ü ş ü k 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özd ikk 
Selâhat t in Özgür 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırr ı Turan l ı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 

A Ğ R I 

Kasım Küfrevi 

A M A S Y A 

Macit Zeren 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 

Yiği t Köke r 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafet t in P a k e r 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Hal i l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Asi anoğl u 
Neja t Sariıcali 
t. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

B İ T L İ S 
Kararan İ n a n 

I BOLU 
T u r g u t Yaşa r Gülez 
Alâıeddin Yı lmaz türk 

B U R D U R 
i E k r e m K a b a y 

i BURSA 
î İ. Sabri Çağlayangil 
S Şebib Karamullaoğlu 

Şeref Kaya l a r 
j Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
S İ ma d et t in Elmas 

İsmail K u t l u k 
i 

ÇORUM 
I Safa Yalçuk 

1 DENİZLİ 
i Baha Akşit 
6 Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR ı 
Selâhat t in Cizrelioğlu ] 
Sebahattin Savcı 

ELÂZIĞ j 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

i ESKİŞEHİR 
• Ömer Ucuzal 

1 ; GAZİANTEP j 
• İbrahim Tevfik Kut l a r j 
> 1 

! GİRESUN ! 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

i GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

i H A K K Â R İ 
l Naci Cidal 
r 

> HATAY 
» 
B Mustafa DeliveH 
| Kemal Kılıçoğlu 

İ S P A R T A 

| Mustafa Gülcügil 

! İÇEL 
ı 'i Lûtfi Bilgen 6 ° 
I Ta l ip öızdolay î 
İ İSTANBUL 
> 
P Erdoğan Adalı 
I Solmaz Belül 
\ Rahmi Erdem 
i Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyya t 
F i k r e t Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Ka ralküçük 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 
Mumazzef Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Tu ran 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K I R Ş E H İ R 
• * 

Hai l Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcıı 

569 
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MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Mehnnet Ali Arıkan 
Sait Mehimetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mettiteşeoğlu 

MUŞ 
îsımail tlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağıın 

NİÖDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtikı Bayikal 
Ş erk et Koksal 

BİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

! SÎİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
j Nâzım İneheyli 

SİVAS 
| Âdil Altay 
i Nurettin Ertürk 

Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

I Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 

İ
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
I E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
I Tarık Renizi Baltan 
j Meörmet Ali Pesfcilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpaiı 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

İEHİR 
Ş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbü 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüteri 

Bahriye Üço'k 

[Reddedenler] 

TRABZON | KONYA j ESKİ 
Hasan Güven i Fakih Özlen 1 Hikmet Savî 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçb-
oğlu 
4-hmet Karayiğit 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

[Oya katıl 

ÇANKIRI j 
Gürhan Titrek i 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

EDİRNE 
i Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
1 Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. Ü.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan.) 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

[Açık il 

Aydın 
İzmir 

mayanlar] 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
i Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betü 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

y elikler] 

1 
1 

Toplam : 
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19 Mayıs Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oylann Sonucu : (S. Sayısı: 630) 

TABİİ ÜYELER ı 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan < 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ün aldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 

Mustafa Çelik. 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan! Kapanh 

Üye sayısı : 184 
Oy veı enler : 150 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 3 

Çeîkinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 32 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 

Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 
t. Sıtkı Yırcah 

, BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al&eddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 

1 Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadetthı Elmas 
İsmail Kutluk 

edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özgetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

i DİYARBAKIR 
i Selâhattin Cizrelioğlu 
; Sebahatıtin Savcı 

EDİRNE 
j Mehmet Nafiz Ergeneli 
| ELAZIĞ 
j M. Cahit Dalokay 
} Hasan İldan 
5 ş ERZURUM 
\ Lûtfi Doğan 
! Sakıp Hatun oğlu 
i Hilmi Nalbantoğlu 
j ESKİŞEHİR 
i Ömer Ucuzal 
\ GAZİANTEP 
; İbrahim Tevfik Kutlar 

| GİRESUN 
[ Ali Cüceoğlu 
| Hayrettin Erkmen 

İ GÜMÜŞHANE 
İ Ömer Naci Bozkurt 

\ HAKKÂRİ 
l Naci Cidal 

İ HATAY 
i* 

[ Mustafa Deliveli 
[ Kemal Kılıçoğlu 

(Kabul edilmiştir.) 

j İSPARTA 
I Mustafa Gülcügil 
I İÇEL 
l Lûtfi Bilgen 
\ Talip Özdolay 
| İSTANBUL 
! Erdoğan Adalı 
î Solmaz Belül 
! Rahmi Erdem ( 
; Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
î Mehmet Feyyat 
| Fikret Gündoğan 
1 Ali Oğuz 
i Ahmet Vefa Poyra? 
• Besim Üstünel 
j İZMİR 
l Beliğ Beler 
\ Mustafa Bozoklar 
İ Müımin Kırlı 
:. Orhan Kor 
\ Necip Mirkelâmoğlu 
| KAHRAMAN MARAŞ 
i Adnan Karaİküçük 

\ KARS 
| Yusuf Ziya Ayrım 
f Muzaffer Şâmiloğlu 

\ KASTAMONU 
1 Mehmet Çamlıca 
\ Ahmet Nusret Tuna 

\ KAYSERİ 
1 İbrahim Kirazoğlu 
\ Sami Turan 

j KIRKLARELİ 
I Ali Alkan 
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K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

K O C A E L İ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
N u r e t t i n A k y u r t 
H a m di Özer 

MANİSA 

Doğan Bara tçuoğ lu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali A n k a n 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Ha ldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ismai l İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Erşun Özkan 

ORDU 
• 
Se lâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

• 

Şevket Koksal 

RİZE 

Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
s Süreyya Öner 

SİNOP 
': Nâzım İnebevli 
i 

SİVAS 
' Âdi l A l t ay 
i Nurettin Ertürk 

Kâzım Kangal 

Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Reddedenler] 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birine i oğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U R F A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Meihmet Ali Pesti lci 
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

Fe th i Çelikbaş 

TRABZON | KONYA j E S K İ Ş E H İ R 
Hasan Güve 

TABİ Î Ü Y E L E R 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 

A N K A R A 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

n [ F a k i h Özlen j Hikmet Savaş 
(Çekinser) 

TABİÎ ÜYE 
K a d r i Kaplan 

[Oya Katılmayanlar] 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 

K A R S 
Sırr ı A ta l ay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

[Açık ü 
Aydın 
İzmir 

Toplam 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli U y a r 

yeliklerj 
1 
1 

2 

— S72 — 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbi l 
Sait Naci E rg in 
Niha t E r i m 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

Hali l Tunç 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üçok 
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Bursa Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 620) 

(Kabul ledıilmiştiir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ata'Mı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet 'Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğılu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zer-en 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlıoglu 
Turhan Kapanlı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 84 
Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâe'ddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza] 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alıkan 

KIRŞEHİR 
Halil Öızmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpol at 
Feyzi Halıcı 
Meftomet Varışlı 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımıakan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğlu 

MUĞLA 
I Haldun. Meınteşeoğhı 

İ NEVŞEHİR 
jj İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

— 373 — 
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SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğkı 

TOKAT 
Cevdet Avkan 

TRABZON 
Hasan Güven 

TRABZON 
Alım et İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Ora! 

[Reddedenler] 
KONYA | ESKİŞEHİR 

Fakilı Özlen f Hikmet Savaş 
[Oya kaMmayanlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gıiıat Alpan 
Zeyyat Baykara 
Fethi Celikbas 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğiu 

ANKARA 
Ergim Ertem (Bşk. V.) 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 
Barîas Küntay 

ÇANAKKALE 
İ m a d ettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

; ERZİNCAN 
" Niyazi Unsal 
I ERZURUM 
l Hilmi Nalbantoğlu 
| GAZİANTEP 
\ Salih Tanyeri 
i GİRESUN 
I Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
E Naci Cidal 
I HATAY 
| Kemal Kılıç oğlu 
I İÇEL 
I Lûtfi Bilgen 
| Talip Öz-dolay 
| İSTANBUL 
| Tekin Arıiburun (Başkan) 
i Solmaz Belül 
i Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
| Fevzi Hakkı Esatoğlu 
1 Mehmet Feyyat 
İ w 
jj Fikret Gündoğaıı 
Ü Besim Üstünel 
| İZMİR 
i Mustafa Bozoklar 

KAHRAMANMARAŞ 
| Hilmi Soydan 

KARS 
S Sırrı Atalay 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 

j KOCAELİ 
| Lûtfi Tokoğlu (B.) 
j KONYA 
I Erdoğan Bakkalbaşı 
[ KÜTAHYA 
I Osman Albayrak 
jj Ahmet Özmumcu 
! MALATYA 
i 

!

a Nurettin) Akyurt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
I Doğan Barutçuoğru 

!

Orol Karaosmanoğlu 
MARDİN 

R Mehmet Ali Arıkan (İ. Ü.) jj Yeli Uyar 
İ MUĞLA 

Fevzi Özer 
l MUŞ 

İsmail İlhan 
ORDU 

Bekir Sıtlkı Baytkal 
Şeviket Kötksai 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihnî Betil 

TUNCELİ 
Namı Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Meihmet Ali PestiLci 
Ahmet Demir Yüce 

SİİRT 
'•Süreyya Öner 

SİYAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğiu 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derini 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç. 
Şerif Tüten 
Bahriye Üco'k 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Fırat Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : (S, Sayısı: 625) 

(Kaibul Edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 140 

Kaibul edenler : 137 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 42 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYONKARAHISAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kârnran İnanı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddiıı Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 

I Baha Akşit 
İ Hüseyin Atmaca 
jj DİYARBAKIR 
I Selâhattin Cizrelioğlu 

Sebahattin Savcı 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

M. Cahit Dalokay 
Hasan Ildan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatıınoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 

Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

i Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünei 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer ŞârriiBoğkJ 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

1 Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
i Osman Albayrak 
s Ahmet Özmumcu 

— 375 — 



sena loşu B ; 3i 8 ; 2 . 1977 O 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 
H a m d i Özer 

MANİSA 
Doğan Bara tçuoğ lu 
Oral Karaosananoğiu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tırnak an 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

Sait Mehnic:oğhı 

MUĞLA 

Halelim Metnteşeoğlu 

MUŞ 

İsmail İ lhan 

j N E V Ş E H İ R 
I İ. Şevki Atasağun 
j NİĞDE 
f Abdullah Emre İleri 

Ergun Özkan 

j ORDU 
Selâhat t in Acar 

1 Şevket Koksal 

i R İZE 
i Talât Doğan 

İ SAKARYA 
\ Hasan Fehmi Güneş 
l Osman Salihoğlu 

İ SAMSUN 
* Bahri Cömert 

t Şaban Demirdağ 

l Ziya Gökalp Mülayim 
I Refet Rendeei 
I SİİRT 
ı 
t Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Âdil A l t ay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

Ü R F A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ererin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pesti lci 

| CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
ö iha t Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

Ahmet İhsan Birincioğlu | Zeyyat Baykara 

Ahmet Cemil Kara f Fe th i Celikbas 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Reddedenler] 

KONYA 
Fa kili Özlen 

I ESKİŞEHİR 
'i 
I Hikmet Savaş 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Suphi Gürsoy t rak 
K a d r i Kap lan 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu ' 
Hayri Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Ergün Ertem. (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 

« ÇORUM 
İ M. Şevket özeetin 
| E R Z İ N C A N 
| Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
I Salih Tanyer i 

(Oya Katılmayanları 

jj KOCAELİ 
\ Lûtfi Tokoğlu (B.) 
t KONYA 
i 
I Erdoğan Bakkalbaşı 
I Osman Nur i Canpolat 

İSTANBUL 
I Tekin Arıburun (Başkan) | 

KAHRAMANMARAŞ | 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Ata lay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 

Hali l Özmen 

f Mehmet Varışlı 
MUĞLA 

I Fevzi özer 
s ORDU 
i 
§ Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Beti] 

UŞAK 
Ahmet Tahta kıl iç 

i VAN 
| Feri d M efen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

I ZONGULDAK 
1 Ahmet Demir Yüce 
j CUMHURBAŞKANIN-
| CA SEÇİLEN ÜYELER 
f Adile Ayda 
s 
\ Hüsamettin Çelebi 
jj Özer Derbil 
| Sait Naci Erg in 
I Niha t Er im 
'} Sadi Irmak 
\ Sabahattin Özbek 
! Hali l Tunç 
I Şerif Tüten 
I Bahriye ü ç ok 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Anadolu Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı; 617) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Grür&oytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Üııaldı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğhı 
Turhan Kapanlı 
Cengizhan Yorulmaz 

Oy; 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Tekin s eri er 
v katılmayanlar 
Açık üyelikler 

!84 
134 
132 

-> 

— 
48 

2 

[Kabul edenler I 

ANTALYA 
Re§at Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcab 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kanaran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 

| Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M, Şevket Özeetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

İ Sebâhattin Savcı 
| EDİRNE 
l Mehmet Nafiz Ergeneli 
Ş ELÂZIĞ 
| M. Cahit Dalokay 
l Hasan İldan 
l ERZURUM 
| Lûtfi Doğan 
1 Sakıp îiatunoğlu 
* Hilmi Nalbantoğhı 
| ESKİŞEHİR 
i Ömer Ucuzal 
I GAZİANTEP 
I İbrahim Tevfik Kutlar 

\ GİRESUN 
•n \ Ali Cüceoğlu 
| Hayrettin Erkmen 

\ GÜMÜŞHANE 
I Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakla Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

i 
I İZMİR 
'' Beliğ Beler 

!

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

i Necip Mirkelâmoğlu 
\ KAHRAMANMARAŞ 
l Adnan Karajküçük 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

| KASTAMONU 
[ Mehmet Ganalıca 
i ^ 
$ Ahmet Nusıret Tuna 
i 
\ KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Tutarı 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 

Halil Özmen 

KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Ha m d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztikk 

ANTALYA 
Ş e raf ettin Pak e r 

BURSA 
Barla s Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre îleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Seiâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

[Reddedenler] 

TRABZON 
Hasan Güven 

| KAYSERİ 
e Ziya Müezzinoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

| GAZİANTEP 
P Salih Tanyeri 

İÇEL 
I Talip Özdolay 
j İSTANBUL 
I Tekin Arıtmrun (Başkan) 

İZMİR 
f Orhan Kor 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KOCAELİ 
| Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosnıanoğhı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
i Tarık Remzi Baltan 
I 
i Ahmet Demir Yüce 
j CUMHURBAŞKANIN-
j CA SEÇİLEN ÜYELER 
$ Adile Ayda 
! Hüsamettin Celebi 
| Özer Derbil 
l Sait Naci Ergin 
| Nihat Erim 

Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Ucok 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Atatürk Üniversitesi 1977 Yıh Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 619) 
(Kabul ed:lmiş'::r. 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acuner 
Refet Absoyoğlu 
Mucip AtaTdı 
Emanu l l ah Çelebi 
Vehbi E r s ü 
K a d r i Kap lan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami K ü ç ü k 
Sezaü O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

A D A N A 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırr ı Turan l ı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaç l ı -
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

A M A S Y A 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Şerafet t in P a k e r 

A Y D I N 
i skender Cenap Ege 

Üye i >ayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabu l edenler : 95 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya ka t ı lmayan la r : 84 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul t 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er i ş 
t. Sıtkı Yırcalı 

| B İ L E C İ K 
| Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

B İ T L İ S 
Kâmran i n a n 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 

| Alâeddin Yı lmaz tü rk 
| B U R S A 
I İ. Sabri Çağlayangi l 

Şeref K a y a l a r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan T i t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

D E N İ Z L İ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuz-al I 
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denler] 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevf ik Kut] ar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

H A T A Y 
\ Mustafa Deliveli 
i İ S P A R T A 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı ' 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırl ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karalküçük 
K A R S 

Yusuf Ziya Ayr ım 
KASTAMONU \ 

Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Arkan 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisl i 

K Ü T A H Y A 
Ahmet Özmumeu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruh i Tuı ıakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
H a l d u n Memteşeoğlu 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 

S A K A R Y A 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SIVAS 
Nurettin Ertürk 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alpa.n 
Zeyyat Baykara 
F e t h i Celikbaş 
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[Reddedenler] 

TRABZON | KONYA 1 E S K İ Ş E H İ R 
Hasan Güven j Fak ih Özlen j Hikmet Savaş 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Suphi Gürsoy t rak 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

A N K A R A 
Ergün Ertem, (Bşk. V.) 
Yiği t Köke r 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

A R T Y İ N 
Recai Kocaman 

A Y D I N 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sarlıcali 

BURDUR 
Ekrem K a b a y 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

Ç A N A K K A L E 
İmade t t in E lmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan Fidan 

[Oya katı 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
AH Cüceoğîu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğhı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

! Mehmet F e y y a t 
F ik r e t Gündoğan 
Besim Üstünel 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sır r ı A ta l ay 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

K A Y S E R İ 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

[Açık L 

Aydın 
îzmir 

mayanlar] 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albay rak 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 
Haindi öze r 

MANİSA 
Doğan Baru tçuoğiu 

MARDİN 
M. Ali Arıkan (1. Ü.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayikal 
Şevfket Köıksal 

RİZE 
Talâ t Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdi l A l t ay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

rye1ikler] 

1 
1 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U R F A 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

V A N 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 
Veli Uyar 

ZONGULDAK] 
Tarik Remzi Ba l tan 
Meihmet Ali Pest i le! 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin B a t u r 
Hüsamettin! Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Erg in 
Niha t Er im 
Sadi Irmak1 

Sabahattin Özbek 
Hali l Tunç 
Şerifi Tüten 
Bahr iye Üçok 

Yekûn 

- 380 
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İnönü Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 627) 

(Kabul edilmiştir.) 

"Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Cfya katılmayanlar : 61 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıü edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
töefet Aksoyoğlu 
MUCİP Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
SelâıhaMin özgür 
Cevdet Sunar 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kar a yiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
înıadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yal'Ç.uk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uouzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Tu/ran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nuretticn Akyurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süerean 
Ruhi Tunakan 

]\IARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağuo 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 
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ORDU 
Selâhaddiıı Acar 
Şevfcet Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Balhri Cömert 
Şaban Demirdağ 

Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnabeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UEFA 
Abdulgani EJemirkol 

YOZGAT 
| E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

öühat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

F*thi Çelikbaş 

TRABZON 
Hasan Güven 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Güraoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özk&ya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURSA: 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 
Barlas kürtay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

[Reddedenler] 
KONYA 

Fakih Özlen 
[Oya Katılmayanlar\ 

K AHR AM ANM AR AŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan. 

KARS 
Sıırrı Ata'lay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri C an p ol at 
Mehmet Varışlı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

[Açık Üyelikleri 
Aydın 1 
İzmir 1 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Merid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer De.rbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Balırive Ücok 

Yekûn 

^ • ^ 
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Selçuk Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 632) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELEK 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çöktbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarılbrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 411 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sa-rlıealı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
A1 â e dd in Yıl m a z t ürk 

BURDUR 
1 Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

l Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyya/t 
Fikret Gündoğaın 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Bete-r 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaıı 

KIRŞEHİR 
Halil özanen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

— 383 — 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ora! Karaosmanoğ-lıı 
A. Orhan Süers&n 
Ruhi Tunakan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meoıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİÖDE 
Abdullah Emre ileri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salıhoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SIIRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Nâzım İndbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk \^ 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKÎRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Dem ir kol 
Hasan O rai 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Şelâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

[Reddedenler] 

KONYA 
Fakih Özlen 

TRABZON 
Hasan Güven 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsaytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ANKARA 
Brgün Ertem (Bşk. V.) 
Turhan Kapamlı (B.) 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

BURSA 
Badas Küntay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

[Oya katılmayanlar] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 

İZMİR 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi TokoğUu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Belkir Sıtkı Baytkal 

SAMSUN 
Refet Rendeoi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
V d i Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Darbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Uçok 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
izmir 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 Ydı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eıuanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphî Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ün aldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Marit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 146 

Kabul edenler : 14L 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya featılmay anlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslamoğhı 
Raif Er% 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâieddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Imaclettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Döliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip öızdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Relül 
Fevzi Hakkı E sat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğ&aı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümain Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Tujran 

KIRKLARELİ 
Ali Alksan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmerı 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet özmunıcıı 

MALATYA 
Nurettio Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Sü-eraan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehnıetoğ-lu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİÖDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtön Bayfcal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

.SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım îıiiöbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR KAYSERİ 

Hikmet Savaş Ziya Müezzinoğlu 

[Çekimser•] 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 
[Oya Katılmayanlar] 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduîgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Süleyman E. Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 

KONYA 
Fakih özlen 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoy t rak 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

A N K A R A 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

E R Z İ N C A N 
Nivazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

İ S T A N B U L 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
K A H R A M A N MARAŞ 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Sır r ı A ta l ay 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

K O N Y A 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

[Açık Üy 

Aydın 
İzmir 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) j 

TOKAT 
Zihni Beti l 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

V A N 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce | 

reliklef] 

1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda! 
Selâhaddin Babüroğlı 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbi l 
Sait Naci Erg in 
Niha t E r im 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Hali l Tunç 
§erif Tüten 
Bahr iye Üçok 

Yekûn 
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I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi i 31 . 1 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




