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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda;
Devlet Bakanı Koksal Toptan, «Senato'da skan
dal» başlığı altında bir gazetede yayınlanan şahsı ile
ilgili haber hakkında açıklamada bulundu.
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine geçilmesi için
4.2.1980 tarihli 29 ncu Birleşimde yapılan oylamalar
dan birinci oylamanın geçerli olduğu Başkanlıkça
bildirildi ve bölümleri oylanarak Başbakanlık Bütçesi
kabul edildi.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
Devlet İstatistik Enstitüsü,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Danıştay Başkanlığı,

Bütçeleri kabul edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçe Ka
nunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onaylandı, tü
mü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildiği bildirildi.
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1980 yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri
onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı
sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı
anlaşıldığından;
6.2.1980 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 17,05'te son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Bingöl
Mehmet Ünaldı
Mehmet Bilgin
Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem
DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik ( A f y o t a a h i s a r ) , Emamülah Çelebi (Tabii Üye)

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C.
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin görüşme
lerine başlamadan evvel bir hususu Yüce Kurulun bil
gilerine sunmak istiyorum.
Dünkü Birleşimi yöneten Sayın Başkanımızın
Oturumu kapatırken açık oylaması yapılan bütçele
re dair açıklamasında, Toprak ve Tarım Reformu
(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3
28 nci Birleşim tutanağına eklidir.

2 . 1980 tarihli
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Müsteşarlığı Bütçesinin açık oylamasına 87 sayın üye
nin katılmış olduğu ve çoğunluğun temin edilemediği
beyan edilmiştir. Bu açıklama muvacehesinde Toprak
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesinin müzake
resinin ve ondan sonraki bütçelerin müzakerelerinin
usulüne uygun olup olmadığı hususunda bizde tered
düt hâsıl olmuştur. Bu bütçelerin oylaması ve müza
kerelerin geçerli olup olmadığının tespitinin tarafı
mızdan Başkanlık Divanına götürüleceğini Yüce Ge
nel Kurulun bilgilerine sunarım.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz; Başbakanlık Bütçesi müzake
re edilirken benzer bir durum hâsıl oldu. Öyle sanı-
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yorum ki, o konuyu da Başkanlık Divanında ele alıp
çözüme kavuşturmak çok daha yerinde olacaktır.
BAŞKAN — Gerekli işlemler yapılacaktır efen
dim.
A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI
BÜT
ÇESİ
2. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü
Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S.
Sayısı : 978)
BAŞKAN — Sayın üyeler, Programımız gereğin
ce Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin görüşme
lerine başlıyoruz.
Sayın Bakan hazır, Komisyon hazır.
Sayın üyeler, grupları adına ve kişisel olarak söz
isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Akın Özdemir,
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Sayın Adnan
Başer Kafaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Abdullah Vehbi Uğur.
Kişisel olarak söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum; Sayın Şükrü Meto, Sayın Ali Oğuz, Sayın Ah
met Remzi Hatip, Sayın Oral Karaosmanoğlu.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Akın Özdemir.
Buyurun efendim. Sayın Özdemir?.. Yok.
Cumnurbaşkanınoa S. Ü. Grubu adına Sayın Ad
nan Başer Kafaoğlu, buyurun efendim. Sayın Kafa
oğlu, malumunuz olduğu üzere, süreniz 30: dakika
arz ederim efendim. Buyurun Beyefendi.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, Sayın Bakan, Gümrük ve Tekel
Bakanlığının mümtaz memurları;
Huzurunuzda 1980 yılı Bütçesinin Gümrük ve Te
kel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü katma büt
çeleri üzerinde Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına
söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına
Yüce Senatoyu saygıyla selamlarım.
Muhterem arkadaşlar;
Geçen yıl 1979 yılı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Bütçesi üzerinde Grubum adına yaptığım konuşma
da, Bakanlığın hemen bütün problemlerine, kuruluş
tarzına,, işleyiş tarzına, gerek gümrük işleri, gerekse
tekel işleri dolayısıyla ortaya çıkmış olan problem
lerin halline uzun bir konuşma yaparak değinmiştik.
Bu yıl, Bakanlık ve katma bütçeyi tekrar incelediği
mizde gördük ki, geçen yıl yapılan konuşmaların yeni
bütçenin hazırlanmasında, takdiminde, uygulanma
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sında, herhangi bir değişiklik olduğuna dair ne büt
çenin gerekçesinde, ne Bütçe Komisyonu raportörkrinin raporunda, ne Bakanın Komisyonda yaptığı
açıklamalarda bir değişiklik olmamıştır.
Aslında bir Parlamento üyesi için burada yapılan
konuşmaların bütçe müzakerelerinin anayasal düze
ninin diğer ülkelere hiç benzemeden bir anlamsız tu
tum içerisinde olduğunun ezikliği içinde olan bir par
lamenter için, geçen yılki konuşmasını alıp eline ay
nen okuduğu zaman yine de bütün hadiseleri kavra
yacak bir düzenin devam etmiş olması gerçekten bi
zim hem Devletimizin idaresinde ve idarenin gelişti
rilmesinde, hem parlamenter bütçe müzakereleri usul
lerimizin geliştirilmesinde bir arpa boyu yol gitme
diğimizi bir yıl içerisinde bize göstermekte ve illa da
biz Parlamento olarak bu bütçe müzakerelerine yeni
bir düzen kazandırmak ve bu düzen sayesinde de ida
reye, Hükümet üzerinde daha etken bir bütçe müza
keresi formülüne ulaşmak mecburiyetindeyiz diye dü
şünerek sözlerime başlamış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar;
1930 yılında kurulmuş olan Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının Teşkilat Kanunu 1935 senesinde çıkmıştır
ve bu Bakanlığımız Türkiye için başka devletlerin hü
kümet listelerinde görülmeyen bir Bakanlık olarak te
şekkül etmiştir. Yani, Türkiye bu hususta tek bir ör
nektir, başka hiçbir ülkenin gümrük ve tekel bakan
lığı, ilk kuruluş ismiyle Gümrük ve İnhisarlar Bakan
lığı admda bir bakanlığı olmamıştır. Yani, her ülke
nin maliye bakanlığı, böyle isimlerde bir sürü bakan
lıklar vardır; ama gümrük ve tekel bakanlığı diye bir
bakanlığı olan ülke mevcut değildir.
Bunun sebebi, gümrük tekel bakanlığı hizmetle
rinin hemen hemen bütün ülkelerde maliye bakanlı
ğınca yürütülmesidir. Ancak, denebilir ki, Türkiye'de
böyle bir idare tarzı ihdas etmiştir ve yürütmekte
dir, o zaman bunda da herhangi bir mahzur görül
meyebilir. Tekel idaresinin şu şekilde yönetimi belki
çok eleştiriye değmeyecek bir husus olabilir. Ancak,
gümrük idaresinin müstakil bir bakanlık eliyle yürü
tülmesi gerçekten Türkiye'nin milli bir politikası ola
cak gümrük politikasının tespitinde ve gümrük işle
rinin yürütülmesiyle görevli bu Bakanlıkta biriken
bütün birikimlerin, tecrübelerin, yetişen mütehassısla
rın bizatihi gümrük politikalarını tespit edecek ba
kanlarla ilişkisinin kopması şeklinde bir düzen ortaya
getirmiştir. Bu sebeple, gümrük mütehassıslarının,
gümrük politikalarının, dış ticaret politikalarının tes
pitinde etken olan bir bakanlığın içerisinde bulunma-
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ması, Türkiye'nin milli kayıplarına yol açmaktadır.
Bir an evvel gümrük idaresinin illa da bütün bu poli
tikaların tespitiyle görevli Bakanlığın içerisinde göre
vine devam etmesi, geçen yıl da ifade ettiğim gibi,
Gümrük Tekel Bakanlığımızın da Tekele bağlı
iktisadi işletmeleri, mali tekelleri yöneten bir bakan
lık şeklinde yine de idame ettirilmesi mümkün ola
bilir.
Bu Bakanlığın Bütçesi üzerinde görüşülürken, mu
hakkak ki Bakanlığın iki bölümü diyelim, yani gö
revlerinin iki bölümü üzerinde ayrı ayrı durmak la
zım gelir.
Birinci bölüm gümrük, diğeri tekel. Gümrük bölü
mü üzerinde genellikle Yasama Meclislerimizin iki
kanadında da yapılan eleştiriler gümrük politikasının
tenkidi, Gümrük Kanununun tatbiklerinin tenkidi,
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin tatbiki şeklinde ce
reyan etmemekte, bu Bakanlığımızı ve onun başında
bulunan Bakanımızı yalnızca gümrük kaçakçılığını
takiple sorumlu bir Bakan hüviyeti ile gerek bütçesini
ve gerekse idari işlemlerini eleştiren bir durum arz et
mektedir.
Sayın senatörler;
Türkiye Gümrük Tekel Bakanı, gümrük işlem
lerinde halkımızın karşılaştığı müşküller dolayısıyla
büyük tenkitlere uğramaktadır; ama aslında bu ten
kitlerin hiçbirisini haklı görmemek lazım gelir. Çün
kü, Türkiye Hükümeti, gerek para idaresinde, gerek
dış ticaret siyasetinde ne kadar hata yapmaktaysa,
sonunda bütün hataların sonucu Gümrük Tekel Ba
kanlığının başında patlamaktadır, yani siz dünyada
mevcut olmayan bir bedelsiz ithal rejimi ihdas edi
yorsunuz, hemen hemen Türkiye'ye girip çıkan her
kesi bir tüccar durumuna getiriyorsunuz ve ondan
sonra da kimine gümrük muayenesi yaparsın, kimine
yapmazsın, gümrük kaçakçılığına sebep oluyorsun,
yok gümrüklerdeki memurların kapıdan
girenlere
farklı muamele yapmaları gibi, bir sürü tenkit böyle
bir politikanın sonunda çıktığı halde, tenkidi biz dai
ma Gümrük Tekel Bakanlarımıza yöneltmekteyiz.
Aynı husus, dış ticaret politikası için de geçerli.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Gümrük
Kanununun 6 ncı maddesinin tatbiki vesair surette
hir sürü kaideler ihdas etmişiz. Bütün bu kaideleri de
bir gümrük muayene memuru veyahutta gümrük kol
cusu falan gibi, gerçekten uzun boylu takdir hakkı
olmaması lazım gelen (İthalatın türü üzerinde, mal
nevi üzerinde falan) memurların sırtına yüklemişiz,
sonra da bu işler iyi yürümüyor diye gelip bu işlerin
başında bulunan, bu görevi yürüten Bakanımızın bü
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tün icraatını tenkit ediyoruz. Ancak, henüz iki ay
evvel Hükümete gelmiş bir Bakanı bu hususta tenkit
etmek, eleştirmek imkânı pek yok.
Bu sebeple eleştiriden daha ziyade, ben bu seneki konuşmamda gümrük, tekel işlerinin nasıl yürü
tüldüğünün daha ziyade, gümrük politikalarımızın
nasıl olması lazım geldiği yolunda birkaç noktaya
temas etmekle yetineceğim.
Bunlardan birincisi; Bütçe müzakerelerine başlan
dığından beri bu kürsüden çeşitli partilere mensup
senatör arkadaşlarımın kürsüye getirdikleri bu İtha
lat Damga Resmi meselesi. Denilmektedir ki, «Enf
lasyonla mücadele eden bir hükümet, ithal vergi ve
resimleri arasında yer almış ve <7C 24 oranında tat
bik edilmekte olan bir vergiyi, istikrarla mücadele
nin şartlarından, enflasyonla mücadelenin şartların
dan birisinin de devlet gelirlerini artırmak, toplam
talebi kısmak olduğuna göre, böyle bir vergiyi kal
dırmakla bu istikrar programına ters düşen bir ope
rasyon yapmıştır Hükümet» denilmektedir.
Aslında, bu husustaki tenkitler paraların değerle
rinin yabancı paralara olan paritesinin aynı gümrük
etkisine sahip olduğu gerçeğini gözönünde bulundur
mayanlardır. Bu hususta para değeri ile malların
gümrükten geçerken üzerine konulan ithal vergi ve
resimleri hemen hemen aynı etkiyi yaparlar yani pa
ranın değerinin de gümrük gibi hem koruma hassası
vardır hem hâsılat hassası vardır. Gümrüğün iki has
sası aynen para değerinde de mevcuttur.
Şimdi, bunu açıklığa kavuşturmak için bugün ce
reyan etmiş hadiseye bir göz atalım. Nedir bu hadi
se?.. Türk parasının değeri bir dolar 47,5 liradan 70
liraya yükseltilmiştir, yani aşağı yukarı % 50'ye ya
kın Türk parasının değerinde bir düşürme yapılmış
tır. Bunun karşılığında da aynı operasyon yapılırken
İthalat Damga Resminin nispeti °/c 25'ten % l'e in
dirilmiştir.
Bu vaziyette ne olmuştur?.. Bir ithal malının de
ğeri, bir dolar 47,5 liralık kurla, parite ile değerlendi
ği zaman 100 olarak kabul edilirse, bu ithal malının
üzerinden alınacak Türk ithal vergilerinin ağırlıkları
genellikle belediye hissesi ile beraber gümrük vergisi
ağırlığını % 25, rıhtım resmini % 5; fakat matrahına
belediye hissesi ve gümrük resmi girdiği için % 6,25,
ithalde alınan istihsal vergisinin ortalama ağırlığını
c
/c 20; fakat o zamana kadar gümrüklenmiş değeri ol
duğu için diğer vergi ve resimlerin de matrahına girdiği
için c/c 26 küsur; toplam olarak ve % 24 ağırlığında
da bir ithalat damga resmi ile 100 liralık bir ithal ma-
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lından Türkiye 81,5 lira gümrük vergi ve resmi alır, i
yani vergiye tabi ise tabii.
II
Şimdiki halde bu 100 liralık ithalatta 150ı liraya I
çıkmıştır. Bu takdirde, aynı vergileri aynı ağırlıkla II
uygularsanız görürsünüz ki, alınan ithal vergi ve re- II
simleri 87,5 liraya çıkmaktadır. Her ne kadar bizim II
ithal vergisi ve resimlerimizin ağırlığını % 8,5'dan II
c
/r~ 58,5'a indirmiş olmamıza rağmen, bu vergi ve re- II
simlerin hem korumu hassasının ve hem de hâsılat II
hassasının devam etmekte olduğunu açıkça görürüz. II
İşte bu nedenledir ki, Gümrük Birliğine varmış ül- II
keler arasında ikinci kavga para duvarı üzerinde ce- II
reyan etmektedir. Yani, paralarına suni parite getir- II
miş olan ülkeler nevema bir görünmeyen gümrük ih
das etmiş olurlar. Paralarının değeri suni olarak al- II
çak tutan ülkeler, karşı ülkelerin gümrük duvarlarını II
indirmiş olurlar.
II
Bu sebeple, dünya ticaretini tanzim eden gerek II
Gatt Genel Anlaşması, gerekse İ M F anlaşması suni II
kur tespit etmeyi, gerçek kurdan uzaklaşmayı yasak- II
lamış bulunmaktadır. Bunun gerçek sebebi, paranın II
değerinin gümrük etkisi yapan, gümrüğe eş etkili yeni II
bir buluş olarak bütün ülkeler tarafından kullanıl- II
mış olmasıdır. Bu sebeple, bu operasyonun yapılış II
tarzına yaklaşırken hadiseye bütün ekonomik yönü II
ile bakmakta büyük isabet vardır, yani Türk vergi- II
sinin, gümrük vergilerinin ne koruma hassası düş- II
müştür ve ne de hâsılat hassasından bir şeyler kay- II
be tm iştir.
I
Bu konuda gümrük duvarından sonra, gümrük II
politikası içerisinde kavgası yapılan ikinci duvarın II
para duvarı olduğuna değinmişken, bir noktada da II
Türk gümrük politikasının başlıca değişme mevzuu II
olan müşterek pazar politikamıza, AET politikamı- !
za, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkiler II
politikamızın gümrüklerimiz üzerindeki etkileri nede- II
niyle bu politikadaki bazı yanlış anlayışların açıklı- II
ğa kavuşturulması konusuna da kısaca değinmekte II
fayda görüyorum.
Hepinizce bilindiği gibi Türkiye, Avrupa Ekono- Ij
mik Topluluğu iie Gümrük Birliğine giden bir ortak- II
lık anlaşması akdine 1963'lerde karar vermiş ve An- II
kara Anlaşması adı ile anılan bir anlaşma imzalayarak hazırlık, geçiş ve tam üyelik dönemi olarak üç
safhada bu ortaklık üyesi olmaya yönelmiştir.
Birinci safha, hazırlık dönemi beş yıllık safha
geçmeden geçiş dönemi müzakereleri başlamış, fiilen
geçiş dönemi müzakereleri de bittiğinde hazırlık dö
nemi yedi yıllık bir süre haline getirilmiş ve 1973'de
başlayan geçiş dönemi geçici anlaşma ile 197Fde
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uygulamaya konmuş ve o tarmte Katma Protoko1ün, Avrupa Ekonomik Topluluğu camiasına mensup altı üyesi tarafından Türkiye'den iki takvimle
istenen gümrük indirimlerinin karşılığı tamamen taviz olarak Türkiye'ye verilerek bulunmuş bir denge
ile Katma Protokol imzalanmıştır.
Burada, Bütçenin genel müzakereleri üzerinde
tenkitler yapan arkadaşlar sanki bizim sanayi mamullerimiz varmış da biz bunun karşılığında taviz
aldık şeklinde konuştular. Yani, bizim Avrupa Ekonomik Topluluğuna vereceğimiz tavizlerin bedelini
peşin aldık diye ifade edilir. Bunun sebebi; Gümrük
Tarife Kanunumuzun ve Belçika Numanklötürünün
25 nci maddesinden 99 ncu maddesine kadar giden
mallarda, ki sanayi mamulleri diyoruz, sanayi mamullerinden alınan Gümrük Vergisiyle eş etkili vergileri ve sanayi mamulleri üzerindeki her türlü tarife
dışı engelleri Katma Protokolün yürürlüğe girdiği
günde Avrupa Ekonomik Topluluğunun o günkü
mensupları 6 üye Türkiye'ye kaldırmışlardır. Bunun
karşılığında Türkiye, tarife dışı engellerinde bir liberasyon takvimi, tarife engelinde de, yeni gümrük ve
eş etkili vergilerinde de 12 ve 22 senede bu ülkelere
karşı gümrüklerini sıfıra indirme taahhüdünde bulunmuştur.
Yalnız, bu operasyon yapılmadan bir gün önce
yine biz Türkler kendi alışkanlıklarımız gereği. Türk
Gümrük
tarifelerine
bağlı olmayan kısımlarını
GATT'a bağlı olmayan kısımlarını c/c 50 oranında
artırdık ve % 5Q oranında artırdığımız bu gümrük tarifelerini,
anlaşmanın imzalandığı günün
ertesi günü de tekrar eski hadlerine indirdik.
Yani nispeti 100 olan bir gümrüğümüzü, anlaşmayı imzalamadan önce 150'ye çıkardık nispetini ve anlaşmaya da dedik ki, «O gün meri olan hadI er üzerinden Türkiye indirim yapar.» Yani bir önce herkese uyguladığı gümrük nispetinden değil de,
o gün yürürlüğe koyduğumuz 150 üzerinden gümrük
indirimi yapar diye anlaşmayı imzaladık ve 2 gün
sonra da 474 sayılı Kanuna uygun bir kararname
neşrederek c/c 50 artırdığımız gümrükleri tekrar 100'e
indirdik.

II
Bu sebeple, aşağı yıkarı Türk Gümrük Giriş TaII rife Cetveli ve 1967 ithalat bazına göre % 37'sine
II varan bir kısmı için hâlâ Türkiye, Avrupa EkonoII mik Topluluğuna herhangi bir taviz vermemiş du
rumdadır. Yani, durmadan «% 10, 22 yıllık tarifeye
giren mallar için, % 20'de 12 yıllık takvime giren
| mallar için taviz verdik» diye tenkit konusu olmaki\ tadır.
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Gerçekte Türkiye, tarifesini bu şekilde suni ola
rak 150'ye çıkartıp, onun üzerinden taviz vermek
imkânına ulaştığı için, biz ilk % 10ı indirimimizde
150'den 135'e, ikinci verdiğimizde de 135'ten 120'ye
inmişizdir. Yani, halen 100 tarifesini tatbik ediyoruz
bütün ülkelere. Bu sebeple Avrupa Ekonomik Top
luluğu bizim bağlı olmayan tarifelerin üzerinde di
ğer ülkelere nazaran herhangi bir avantaj henüz sağ
lamamıştır. Türkiye, hesaplarını yaparken dış global
görünüş üzerinde ve bu global görünüşün altında ya
tan detaylara inmeden anlaşmaları eleştirme duru
munda olmak ve bütün kamuoyuna da bunun doğ
ruluğunu yaymak suretiyle Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile olan ilişkilerimizi tanzim eden anlaşmaları
büyük eleştirilere tabi tutma yoluna girmemelidir
diye düşünüyoruz.
Bu mevzu gelmişken, bizim Topluluğu üye olma
ya yaklaştığımız günden beri, Topluluk üyeliğinde
meydana gelmiş yeni bir anlayıştan da Yüksek He
yetinize bilgi arz etmek istiyorum.
Bugün biz, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerimizi tanzim ederken bir hazırlık dönemi, bir
geçiş dönemi, bir de tam üyelik dönemi olmak üzere
üç dönemli bir yaklaşım gözönüne almıştık. Halbuki,
bilâhara Altılar, Dörtlerle müzakere yaparlarken he
men (Altılara iltihak edecek Dörtler, sonra Üçler ol
du, Dokuzlar oldu.) Üçlerin derhal Gümrük Birliği
ni teşkil etmeleri ve Gümrük Birliğini teşkil etmeden
önce tam üyelik sıfatlarının ortaya çıkmayacağı ko
nusu münakaşa mevzuu oldu ve varılan sonuç şu ol
du; İngiltere 5 yıllık bir takvimle gümrük birliğini
teşkil edecektir; ama anlaşma imzalandığı gün de
tam üye olacaktır. İrlanda daha uzun bir sürede ki,
irlanda'nın Gümrük Birliğini teşkil eden hükümleri
henüz gerçekleşmemiştir. Bu sürenin sonunda Güm
rük Birliğini teşkil edeceği halde, o da anlaşma im
zalandığı gün tam üyelik sıfatını iktisap etmiştir. Ya
ni, artık tam üye olmak için Gümrük Birliğini teş
kil etmiş olma şartı aranır olmaktan çıkmıştır ve
bundan cesaret alan Avrupa Ekonomik Topluluğu
partnerleri, Yunanistan, İspanya, ve Portekiz tam
üyelik için hemen müracaatta bulunmuşlardır. Ne
den?... Çünkü onlar ekonomik yükümlülüklerinin
artmayacağı, halbuki tam üyelik sıfatını iktisap edin
ce hem anlaşmanın tarım konusundaki hükümlülerin
den, hem de sanayi fonlarından istifade edeceklerini
hesaba koymuşlardır.
Türkiye anlaşması demin de arz ettiğim gibi, ta
rım malları için yalnızca iyileştirme ve bazı büyük
ihraç tarım mallarımız için de gümrük indirimleri
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kabul etmiştir ve bu sebeple de tarım için ortaklığa
yaklaşımda ortak tarım politikasının tatbikinden fay
dalanmak aslında tarımdaki ortaklığı gerçekleştiren
husustur ve bugün bu henüz Dokuzlar arasında da
tim anlamıyla uygulanan bir ortaklık düzeyine var
mamıştır sanayi mallarında olduğu gibi. Yani, ülke
ler arasında tarım malları, politikası, tarım politika
sı tam bir entegrasyon havası içinde henüz işleme
mekte, her yıl müzakere konusu olmaktadır.
Bu sebeple Türkiye gümrük birliğini teşkil etme
den önce, tam üyelik sıfatını elde etmek için müza
kerelere başlasa, bunda Yunanistan'ın tam üye ol
duktan sonra Türkiye'nin tam üyeliğine karşı bir en
gel çıkartması ihtimalini önlemekten öteye herhangi
bir siyasi karar verilmiş olmaz. Çünkü, tam üyelik
müzakereleri başarı ila sonuçlanmadığı için bunu is
temeyen bir iktidar ortaya çıkarsa derhal vazgeçebi
lir. Kaldıki, Ortaklık Anlaşması da ekonomik enteg
rasyonu tamamlayıncaya kadar bu konuda Türk hal
kının vereceği kararlar tamamen bunun dışında cere
yan ederse kendisini ebediyen onun içerisinde bıraka
cak herhangi bir kapalı oda falan değildir. Bu se
beple bir ticaret anlaşması zihniyetiyle bizim hadise
ye yaklaşmamız ve bu ticaret zihniyeti içerisinde de
Türkiye'nin çıkarı olduğu sürece, çünkü (Bu çıkarlar
her gün müzakere konusudur.) Türkiye'nin çıkarla
rının müzakeresini gayet bilinçli yapmak suretiyle bu
konuda gümrük indirimlerini yerini alacak para poli
tikaları, vergi politikalarıyla değiştirilerek ortaklığa
hem ekonomik entegrasyonda, hem siyasi entegras
yonda bir mahzur görmediğimi ben şahsi görüşüm
olarak Yüce Senatonun Heyetine arz etmek istedim.
Muhterem arkadaşlar,
Bütçe Kanunu gerekçesinin 70 nci sayfasında
Türk Bütçe gelirlerinin etkinlik durumunu gösteren
bir tablo var. Bu tablo incelendiğinde görülür
ki, Türk ithal malları üzerinden alınan Türk ver
gi ve resimleri, gümrük ve eş etkili veya eş etkisiz
diğer vergi ve resimler giderek etkenliği azalan bir
seyir içerisinde gözükmektedirler. Genellikle bir ver
ginin etken olup olmaması, toplam vergi gelirleri içe
risindeki toplam artış yüzdesinin altında kalanlar ve
ya daha az bir oranla yükselen vergilerin etkenliğinin
azaldığı kabul edilir. Burada görülmektedir ki, Türk
ithal mallan üzerinden alınan Türk vergilerinin diken
liği geniş, ölçüde (1975'den beri olan rakamlar var
dır o tabloda) gelişmemekte bazıları, diğerlerinin bir
kışımı da etkenliğini daha da az hale getirmektedir.
Bunun başlıca nedenleri, Türk gümrüklerinin giderek
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daha geçirgen, diğer deyişle şeffaf gümrük, yani daha
geçirgen bir gümrük haline gelmesidir. Daha geçir
gen gümrükten de anlaşılan, ticari ithalatın yerine,
demin sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bedelsiz
ithal yahut da Türkiye'yi her girip çıkanın mal ge
tirmesi nedeniyle muayenenin imkânsız hale gelmesi
dolayısıyla Türk ithalatında çeşitli mallarda düşük
lük olmakta. Bu, Türk gümrüğünün geçirgenliğini,
yani Türk gümrük duvarının gerçekte bir indirim
yapmadan yıpranmasını ortaya koymaktadır.
Türk gümrüklerinin geçirgenliğini, etkenliğini
azaltan diğer bir unsur, ithalat sıkışıklıkları dolayısıy
la rejim dışı ithalatın Türkiye'ye büyük ölçüde mal
girişine sebep olmasıdır,
Diğer bir etken, bizzatihi ithalatın azalmış olması
dır. İşte bütün bu nedenlerle Türk gümrüklerinde
197Q'den beri cereyan eden hadiseler, hemen hemen
hepsi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
miz nedeniyle gümrüklerimiz ve diğer ithal vergi ve
resimlerimizin etkenliğinin azaldığı yolunda yorum
lanmıştır; ama gerçekler incelenirse görülür ki, Türk
gümrük duvarının indirilmesine bizim politikalarımız
tsebep olmaktadır. Aslında yalnızca gümrük vergisi ile
belediye hissesini gerçek gümrük vergisi olarak alır
sak, değerlerini eş etkili vergi veya eş etkili olma
yan vergi olarak düşünürsek, bizim Gümrük Vergimi
zin ağırlığının c/c 25 olduğunu ifade ettim. Son yıllar
tahsilatında bunun ağırlığın c/( 9'u geçmediğini hemen
müşahede ederiz. Yani, bu ağırlık, istisnalar falan dı
şarıda bırakıldıktan sonra yapılan bir ağıriıkır.
'Bunda şu, nazarı dikkati celbediyor, Sayın senatör
ler;
'Biz, uyguladığımız teşvik politikalarıyla
kendi
gümrüklerimizi Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri
dışında kalan ülkelere 1995 yılında uygulayacağımız
seviyeye kendi tatbikatımızla gelmiş olduğumuzu gö
rüyoruz. Bu nedir c/c 9 nispeti?.. Avrupa Ekonomik
Topluluğu dışındaki kalan ülkelere ortak gümrük
tarifesi tatbik edildiğinde Türk gümrükleri c/c 25'den
c
/c 10'a inecek diye bir hesap varsayımıyla anlaşma
ları imzalamıştır. Halbuki 1980 tahsilatımıza bakarsa-'
nız? siz bunu C:/c 9'a indirmişisiniz. Bu neden olmak
tadır?... Bu, ithalatımızın büyük kısmının yatırım mal
larını teşvik etmesi, yatırım mallarına da yatıranları
(teşvik uygulamaları dolayısıyla gümrüksüz ithalâtı
moda haline getirmiş olmamızdır. Bunu yatırım mal
larında ara mallarına da uzatmamız nedeniyle Türk
Gümrük tarifesini, aslında biz kendi gerçe'k duvarının
neredeyse üçte birine, yüksekliğinin üçte birine indir
miş bulunuyoruz.
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Bu, bize ne kaybettiriyor?.. Bu, bir taraftan tabii
ki, ithalâtı ucuzlatan bir faktör olarak yatırımların
Süratlenmesi im'kânını sağlıyor; ama gümrükçülükte
bir anlayış vardır; hiç bir ülkenin ihraç ettiği mal,
Türkiye'ye girerken Türkiye'nin anlaşmalar sonunda
ahdi tarifesinin altında bir tarifeyle girmesini Türk
ler kabul etmezler. Neden?.. Çünkü Türkler, kanuni
tarifelerinden ahdi tarifelerine giderken verdikleri her
gümrük tavizinin karşılığı, bu tavizden istifade eden
ülkelerden almışlardır. Bunu almadan bir ülke, karşın
lık almadan kendi gümrüğünden indirim yapmaz, Eğer
bunu yaparsa başka ülkelerinin mallarının vergisini
indirmiş olur. Türkiye, çok: taraflı ticaret müzakere
lerinde gümrük tavizleriyle talepleriyle karşı karşıya
geldi. Biz de dedik ki, «Efendim, biz gümrüğümüzün1
ağırlığını zaten c/c 25'ten % 9'a kadar indirdik, her
hangi verecek bir taviz yoktur. Siz bunları bizim ta
vizlerimiz olarak ^abul edin» dedik, «Hayır, bağlan
mayan tavizleri taviz kabul etmeyiz» dediler. Hatta,
«biz sizden alacaklı durumdayız?» dedik, Türkiye'ye
ihracat yapan ülkelere. Bu da, hiç bir şekilde şayanı
kabul görülmedi. Yani, Türkiye kendi arzusu ile di
ğer ülkelere gümrük tavizleri vermektedir ve bu ta
vizler Gümrük ve Tekel Bakanımızın geçen yıl Bütçe
Karma Komisyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'
nin uyguladığı teşvikler dolayısıyla, uğradığı gümrük
kaybı, 6,5 milyardır,
IBAŞKAN — Sayın Kafaoğlu, şu anda söz süre
niz bitti. Lütfen efendim, istirham ediyorum, lütfeder
sinizCUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA
ADNAN BAŞBR KAFAOĞLU (Devamla) — Hay
hay efendim; hemen bağlıyorum.IBAŞKAN — Tabii efendim, rica ederim, bir to
leransımız var gayet tabii.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 6,5
milyar liralık bir vergi kaybı olduğunu Sayın Ba
lkan, Parlamentonun komisyonunun huzurunda ifaetm işlerdir.,
işte biz, bu 6,5 milyar lirayı dolara çevirirseniz,
bugün 100 milyon dolar civarında bir tavizi alma
dan diğer ülkelerin mallarına tanımak durumunda
yız.
Genellikle şunu arz etmek işitiyorum. Talbii ki,
lotuz dakikalık bütçe konuşmalarında Gümrüğün bü
tün problemlerine, Tekel'in bütün
problemlerine
değinmek imkânı olmuyor. Türkiye, bilinçli güm
rük politikası yürütmemek dolayısıyla başka ülke-
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lerden, yani ithalât yaptığımız ülkelerden kendi ih
raç mallarımız için büyük tavizler almak imkân ve
fırsatı varken, bu imkân ve fırsatı kuUanamamış ülke
durumunda kalmaktadır. Yani, gerçekten şu bizim
uyguladığımız teşvikler dolayısıyla kaybettiğimiz güm
rükleri taviz olarak vererek, onun karşılığında taviz
alacak olsaydık, dünyada hiç bir devletin bize
'karşı gümrüğü kalmayabilirdi. Bu sebeple de Avrupa
Ekonomik Topluluğuna Türk malları için yapılmış
gümrük indirimi tavizsiz yapılmış değildir, başka
ülkelere yaptığımız gümrük indirimleri daha çok,
tavizsiz kısma girmektedir. Çünkü Avrupa Ekono
mik Topluluğundan biraz platonik de olsa bir taviz
alınmıştır, karşılık alınmıştır. Diğer ülkelere yaptığı
mız indirimler hemen hemen hiç tavizsiz, yani Tür
kiye için herhangi bir çıkar sağlamadan yapılmak
tadır. Bu hususata her sene Gümrük ve Tekel Ba
kanları, teşvik politikalarının uygulanmasını güm
rük kaybı olarak Parlamentonun huzuruna getirmek
tedir. Aslında bu, Türkiye'nin yalnız gümrük kayibı değil, alacağı gümrük tavizleri çıkarlarından da
büyük fedakârlıktır. Bundan sonra Türkiye, bu ko
nuyu bu şekliyle ortaya koyarsa, bu politikasında
da bazı yeni uygulamalar getirerek başka ülkelerden
taviz almak imkânını sağlar.
Yüce Senatonun sayın üyeleri;
Tekel konusuna da değinmek istiyordum gerçek
ten. Çünkü bu sene Tekerde, sigara tekelinin kal
dırılması, ispirtolu içkiler tekellerinde ihracat yap
maya müsaade edecek müesseseselerin
kurulması
konusunda Hükümet Programında bazı iş'arlar var
dır. Bu husustaki görüşlerimi de ifade edecektim.
Çünkü Maliye Bakanı, burada ifade ederken, bu
yurdular ki, «Biz yalmz sigara ihracında tekeli kal
dıracağız.» diye. Benim hatırladığıma göre, Tütün
Tekeli Kanununda sigara ihracı zaten tekele tabi de
ğildir, ama Otuz seneden beri hiç kimse ihracat için
faaliyette bulunmamıştır. Bu sebeple, Tek el'd e kal
dırılacak husus her halde yalnız ihracat için olmasa
gerektir. İhracat dışında, yani Türkiye iç piyasa ih
tiyacının karşılanması, için de Tekel dışında baz!
teşebbüslerin sigara fabrikalarının kurulmasına mü
saade edecek bir nizam getirilecektir diye düşünüyo
rum. Bu hususta Sayın Bakan, Yüce Senatoya bilgi
verirse memnun olacağım,
Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar)
.BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın Kafaoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ab
dullah Vehbi Uğur.
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Buyurun efendim.
Sayın Uğur, söz sıranız 30 dakikadır, bilgilerinize
sunarım efendim.
CHP GRUBU ADINA ABDULLAH
VEHBİ
U Ğ U R (Sinop) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 198Q Mali Yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet
Halk Partisi Grubunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere, huzurunuzdayken Gümrük ve Tekel Ba
kanımız ve seçkin görevlilerini şahsım ve grubum
adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, tütün, çay, sigara, al
kollü içkiler vesaire gibi üretim ve tüketim bakımın
dan halkın milyonlara varan çok kalabalık bir kıs
mını ilgilendiren önemli kavram ifade etmektedir.
Gümrük idaresi, Türkiye'de hükümete gelir sağla
yan, Devletin en önemli organlarından birisi olurken,
üretilen malların bakımına ve yeniden üretimden çıktık
tan sonra, ulusal ve uluslararası pazarlamasına ve
dağıtımına kadar çeşitli işlerle meşgul olan dağınık
yapıda bir kuruluştur. Bu yüzden de, tenkitlerin, suiis
timal söylentilerinin pek çok olduğu bir yerdir. Te
kelin uğraşıları arasında tuz ayrı, soda ayrı, Çay Ku
rumu ayrı, kibrit ayrı olduğu gibi; gümrükler, sahil
muhafaza ayrı örgütlenme olmak üzere Bakanlık için
de yer almaktadır.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ülkenin ekonomik,
sosyal, turistik yapısına büyük katkısı olan bir Ba
kanlıktır ve dolayısıyla Türkiye'nin bu ekonomik ve dö
viz darboğazından çıkışında, idareye geniş hizmetler
yapabilecek durumdadır.
(Böyle bir günde işbaşına gelen Hükümet içinde
görev alan Bakanımız, bir noktada faydalı olabilecek
ken, iktidara gelişinden kısa bir süre sonra, Bakan
lıkta önemli görevlere yaptıkları yersiz atamalar yü
zünden, bakanlık içinde çalışan namuslu ve dürüst
memurlara karşı bir baskın düzenlenmiştir. Planlı ve
belirli bir amaca yönelik bu baskın, 19.12.1979 tari
hinde yapılmış ve bunu bizzat tertipleyenler Sayın
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak'ı da yalan
söylemek snuretiyle kandırarak, bu baskının dışarıdan
bir grup tarafından yapıldığını basına açiklatrnışlardır. Bu durum, ülkenin içinde bulunduğu ve hepimizi
son derece üzen, terör ve anarşi bakımından hakika
ten çok elem vericidir,
Başbakan Sayın Demirel, «Anarşi önlenecek ve
ezilecek» diye, her gün basına ve TRT'ye açıklamalar
264 —
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yaparken, kendisinin işbaşına getirdiği arkadaşlarının
tedbirsiz ve yanlış inancı yüzünden bizzat devlet dü
zeni içinde anarşi yaratılması, aklın alacağı bir olay
değildir. Öğrendiğime göre olay şöyle cereyan etmiş
tir:
50 - 60 kişilik bir grup, olay günü dışarıdan Ba
kanlık merkez binasına gelmişlerdir. Bina
içindeki
memurlara sataşma şeklinde başlayan saldırı, kısa
zamanda fiili tecavüz şe'kline dönüşmüş, yanlarında
getirdikleri taş, sopa ve bıçakla tekbir getirerek «Allah
Allah» diye bağırarak camları kırmaya, kapıları zor
lamaya başlamışlardır. Bila'hara, Bakanlığın üst katın
da bekleyen militanlar da, bu dışarıdan gelenlere ka
tılarak memurları dövmeye, hatta işi silah kullanmaya
kadar vardırmalardır. Bunların içinde Müsteşar Nur
han Özkırafın odacısı Elvan Karayel, sekreteri Ah
met Dağcı aktif rol oynayarak militanlara hedef gös
termişlerdir.
Bir memleketin Başbakanı «Terörü ezeceğiz» diye
çırpınırken, Sayın Bakanın kendi inancına ve zihni
yetine ay'kırı fikirde müsteşar tayini ile ve bu hadi
seleri yaptırarak çalışmalara başlamasına esef ederim.
Bir gün, Bakanlıkta Sayın Bakana karşı normal in
sanların kavra yamayacağı davranışlarda bulunursa, ay
nı insanlardan, şüphe ederim. Bu üzücü olayı böylece
noktalayıp geçtikten sonra, Gümrük ve Tekel Bakan
lığıyla ilgili görüşlerimizi arza devam edelim.
Tekelde en önemli üretilen maddelerin
başında
tütün gelmektedir. Tütünün üretilmesi normal 12 aylık
süreye sığmamakta olup, ekseri işlemlerde 14 ayı
bulmaktadır. Bu 14 aylık süre, aileden bir kişinin
çalışmasıyla bitmemekte ve çoluk çocuk ailenin bü
tün fertleri bu üretime yardımcı olmaktadır. Tütün
üretildikten sonra, bunun Tekel tarafından satın alınalmması, tesellümü ve paralarının ödenmesi başlı ba
şına ayrı işlemlerdir. Bu işlemlerin yapılışında Güm
rük ve Tekel Bakanlığının tutumu her an ziraatçı
yı üzüntüye, sevince ve haline razı olmaya sevk et
mektedir.
Bu itibarla, Tekelin fiyat takdirinde, tütünü seç
mekte ve para ödemede, üretilmiş malların tesellü
münde çok hassasiyet gösterilmelidir.
Şunu söylemek isterim ki, Sayın Bakan bu işlem
lerin yapılışında sanki kendi ailesinden birisi karşısırtdaymış gibi davranıp, ona göre hareket ederse,
miktarı milyonlara varan tütün üreticisini o nispette
memnun ve mutlu edebilir. Bu itibarla Bakanlık,
mutlak surette her işlemde insan sevgisini en başta
gözönünde tutmalıdır. Emekçi halkımızı başka türlü
mutlu etmeye imkân yoktur.
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Tekelin topladığı ve tüccarın satın aldığı dış pa
zarlara satılacak tütünün, satılabilmesi için de klasik
çalışmalar yanında, özel bir gayret sarfetmek ve
dünyanın içinde bulunduğu şartları en akıllı şekilde
takip etmek suretiyle satış pazarları bulmak ve her
imkândan faydalanmak suretiyle hem döviz darbo
ğazını aşmak, hem de ziraatçı ye ödenecek: paraları
Devleti zora koşmadan hazırlamak ayrı bir görevdir.
Şu anda, Tekelin elinde anlaşması
yapılmamış
200 bin tona varan hazır tütün mevcuttur. Ayrıca,
bir miktar da büyük kısmı itibariyle anlaşması ya
pılmış olarak özel sektörün elinde tütün mevcut olup,
dünyanın bu ço'k dar ve zor zamanında üstün çalış
mayla bunların hepsinin bir an önce satışlarının ya
pılabilmesi son derece faydalı olacaktır.
Tütün ziraî ve sanayi yönden önemli bir mahsûl
olduğu gibi, sigara yapımı ve halkın sigara ihtiyacı
bakımından da çok önemlidir.
Şu günlerde Türkiye'de sigara fiyatlarmnı% 200,
/c 250 artırılmış olmasına rağmen, yine de yeni fi
yatlarla dükkân ve bayilerde sigara
bulunmazken,
karaborsada çok yüksek fiyatla satılmakta ve bol
miktarda bulunmaktadır. Normal düzeyde yapılma
sı lazım gelen dağıtımın, nasıl oluyor da normal yol
ları aşarak doğrudan ve bol miktarda karaborsacıla
rın eline geçtiğinin iyi tetkik edilerek tespit edilme
si ve dürüst yolun tayini, Bakanlığın en başta gelen
görevleri içindedir. Halkı, bu ıstırap ve vurgundan
kurtarmak Devletin görevidir.
c

Bu arada, üç gün önceki televizyon konuşmasın
da Sayın Başbakan, sigaradan ve ağır alkollü içkiler
den monopolü kaldıracağını ve sigara yapımı ile al
kollü içkilerin yapımını özel sektörlere devredilece
ğini ifade etmiştir.
Bu işler, dışarıdan bakılınca yapımı çok kolay
görünen işlerdendir. Ancak, işin tatbikinde çok dik
katli ve akıllı hareket etmenin zaruretini bütün arka
daşlarımın kabul edeceğini tahmin ederim. Bu işte,
sosyal ilişkilerin bozulmasından ve temelden aksama
sından korkarım. Bu itibarla, tatbikatın başında bu
lunan Gümrük ve Tekel Bakanlığının monopol işini
her yanıyla tetkik ederek işe en iyi yön verilmesinde
Başbakana yardımcı olmalıdır. Yoksa bu vebalin al
tından hiç kimse kurtulamaz ve milli davada sorum
luluk altında kalırlar.
Muhterem arkadaşlarım;
İthalatta damga resminin % 25 ten % 1 e indi
rildiği
Hükümet Programında beyan edildi. Bu
% 1 e indirmekteki gaye, bugün ithal edilen malı
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/c 24 daiîa ucuzlatarak fiyatını artırmamak ve hal- 1I rinden üstün olduğu tespit edilen çayımızı her an iş
leyip dış pazarlara satmak mümkün olduğu kanaa
kın eline daha ucuz ve normal fiyatla geçmesini te
tindeyim. Bu itibarla, vaktiyle yapılıp hazırlanan
min etmektir. Ancak arkadaşlar, Türkiye'de ihtiyaca
kurutma fabrikalarını elden geldiğince genişletip ve
yetecek kadar mal ithal edilemediği için bu indirim
hatta yeni fabrikalar kurup vatanın döviz darboğahiç bir surette harka intikal ermemekte ve sadece
ithalatçıya daha fazla kâr temini hususunu ortaya j zindan çıkmasını temin etmek milli görevdir.
Sanayide Garp devletlerini geçip onlara sanayi
koymaktadır. Bugün 10 milyon dolarlık mal lazım
ürünü satmak imkânlarımızın zorluğu gözönüne
ken, 2 milyon dolarla iktifa edecek b'ir ithalat tatbik
alınarak, doğanın bize bahşettiği bu gibi ürünlerden
ederken elbette Türkiye'de ithal resminin indirilmesi
azami derecede faydalanmak bizim başta gelen gö
halka intikal etmek imkânını bulamayacaktır. Çün
revimiz olmalıdır. Çünkü, bu ürünleri arzu edilen yer
kü, fiyat ithal edilen malın maliyetine göre değil,
de elde ederek piyasaya arz etmek imkânı her mem
fiyat ihtiyacına göre, o malın bulunmasına göre ser
leket için mevcut değildir. Bizim, bu mevzuda en
best piyasada teessüs etmektedir ve bu durumda da
büyük güçlüğümüz, onları kurutmakta ve paketle
halk hakikaten hiç istifade etmeden ithalatçıya kâr
mekte kullanılan metotları geniş şekilde tatbik ede
temin edilmiş olmaktadır. Hükümetin bu noktada
rek piyasaya arz etmek ve cazip şekildeki ambalaj
çok dikkatli ve çok akıllı şekilde hareket etmesini is
larla
iç ve dış pazarlara sevk etmektir. Ancak, görev
tirham ediyorum.
başında bulunanların azami çabayla bu mevzularda
Arkadaşlar, bu resmin c/c 25 ten % 1 e indiril
başarılı olmalarını temenni ederiz.
mesi, Planlamanın yaptığı bir hesaba göre, senede
Çay, hakikaten büyük uğraşı ve emek karşılığın70 milyar bir kayıp temin etmektedir. Senede 70 mü- I
I da elde edilen bir mahsul olup, layık olduğu seviye
yar kayıp, Türk Devleti için büyük paradır, Bütçe- I
de değerlendirilerek faydalanmamak insani yönden
miz için büyük paradır. Bu itibarla, bence ithali bol
hem üzüntü yaratacak ve hem de in'sanların elindeki
c
yapılan mallarda /c 25 ithal resmini Çf 1 e indirmek
I imkânlardan faydalanmamak gibi utanç
duyulacak
şeklinde tatbikatının faydalı olacağına inanıyorum;
bir husustur.
ama, bol miktarda ithalât yapılamayan mallarda bu
I
Çay işinde en önemli unsurlardan birisi de, üretinun tatbikinin bütçeye zarar vereceğine inanıyorum. I
I cicîen çayı büyük yapraklar halinde değil, teknik yön
Takdir elbette yönetici arkadaşlanmızındır.
den uygun görülen şekilde 2,5 yaprak halinde toplan
masını temin etmektir. Aksi takdirde boşuna emek is
Değerli arkadaşlarım;
raf edilmiş, Çay - Kur'dan da fuzuli ödeme yapılmış
Tekelde en önemli ürünlerden birisi de çay mev
olacaktır.
zuudur. Çay gereksinimini karşılamak amacıyla Çay
- Kur Genel Müdürlüğü örgütünün kurulduğu malu- J
Değerli senatör arkadaşlarım;
munuzdur. Türkiye'de çay geliştirilmesi kesinlikle an
Sahil Muhafaza Teşkilatı her yerde hakikaten
laşıldıktan sonra, üreticinin ağır emeğiyle
yetişen
büyük fedakârlıklar göstererek çalışdığı halde, Türçaylar üreticiden yeşil yaprak olarak toplanmakta; II kiye'nin her tarafını gümrük duvarıyla muhafaza alfakat memleketin ihtiyacını karşılayacak derecede ve II tına alamamıştır. Bu bakımdan, bizleri tatmin edemiktarda kurutma, hazırlama ve paketleme tesisatı Ij cek şekilde başarılı olamamaktadır. Bu işlerin icap
teşkil edilemediği için her sene milyonlarca lira öde- II ettirdiği hassasiyet ve dikkati göstermek, görev ba
nerek toplanan yeşil, çay yaprakları işlenemediği için I şındaki arkadaşlarımızın başta gelen vazifelerinden
büyük kısmı ham olarak denize dökülmektedir. Bu- II birisidir.
nun sonucu olarak, geçtiğimiz sene dahil, halka ih
Türkiye'de gümrük kaçakçılığı mevzuuna gelditiyacı kadar çay pazarlanamamış ve bütün memleket- II ğim'iz zaman üzüntülerimizin daha da büyük oldu
te çay sıkıntısı olmuştur. Şu anda da çay sıkıntısı var
ğunu açık kalplilikle ifade etmek icap etmektedir.
dır. Sayın Meclisin yanma açılan GÎMA'ya dün git- II Türkiye'nin sahillerinin genişliği ve hudut mıntıkalatim, çay sordum, maalesef yok. Bu durumda elbette II rınm uzunluğu hepimizin bildiği gibi bir gerçektir.
kendimize yetecek kadar çay istihsal etmek imkânın- II Yıllardan beri alışıla gelmiş usullerle bu güçlüğe çadan mahrum olunca bu memleket yokluklara duçar II reler tatbik edilirken son yıllarda teknolojinin ve ula
olmaktadır. Bunu baş görev olarak Sayın Tekel Ba
şım vasıtalarının gelişmesi Türkiye'mizde yeni mevkanımızın geliştirmesini, verimli hale getirmesini is- II zuîar yaratmıştır. Şöyle ki, süratleri çok yüksek olan
tirham ediyorum. Halbuki, kalite itibariyle emsalle- J1 motorlar hiç bir engel dinlemeden bütün kıyı şeritle66 —
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rimi'ze yanaşmakta, istedikleri kaçak malları istediği
kıyıya indirebilmektedir. Bu durum, eskiden gümrük
vergisini kaçırmak sureciyle gümrük kaçakçılığı ba
kımından önemli iken, son yıllarda yalnız vergi kaçır
mak hususunu çok aşmış ve silah kaçakçılığı önsafhaya geçmiştir. Bugün terörün ulaştığı üzücü nokta
ya elbette silah kaçakçılığını önlemek en başta gelen
hususlardan birisidir. Bu hunhar davranışa en küçük
müsamaha gösteren veya şahsi menfaat temini için
bu işe yardımcı olan görevlilerden hiç kimseye en
küçük anlayış göstermek, yöneticiler için bizzat o
fiili işleyenlerden farklı olmadığı aşikârdır. Bu itibar
la, silah kaçakçılığına göz yumanların en küçük mü
samahaya dahi nail olmadan görevden uzaklaştırıl
ması zaruridir. Çünkü, Türkiyenin görev mevzuunda
en küçük müsamahaya dahi tahammülü yoktur. Ger
çi bugünlerde Parlamento
kulislerinde kaçakçılığı
önleme, kaçakçılarla mücadele işinin Gümrük ve Te
kel Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına veri
leceği söylentileri duyuluyorsa da„ ayrı bir kanun
mevzuu olan bir hususun Parlamentoda etraflıca tet
kik edileceği muhakkaktır.
Bu izahlarımızdan anlaşılacağına göre, Gümrük
ve Tekel Bakanlığında ve Gümrük İşleri Genel Mü
dürlüğünde personel işi. personelin eğitim işi. tat
bik edilegelmekte olan sistem işi ve bütünü ile Tür
kiye'nin içinde bulunduğu durum son derece önem
kazanmaktadır. Hepsi de, ayrı ayrı görev başındaki
arkadaşlarımız tarafından yerine getirilmesi lazım
gelen hususlardır.
Değerli senatörler;
Son yıllarda TİR taşımacılığında da başlı başı
na bir mevzu olarak her gün muhtelif olaylar duyu
yoruz. TIR'iar kaçakçılık mevzuunda en büyük fonk
siyon sahibi araçlardır. Türkiye, aynı zomanda İran,
Irak, Suriye gibi devletlere geçiş teşkil eden bir nok
tada olması sebebiyle çeşitli olaylara sahne olmak
tadır. Türkiye'ye mühürlü olarak giren
TTR'ların
bir noktada içindekileri tamamen boşaltarak, hatta
zaman zaman resmi makamlardan resmi belge elde
ederek bırakıp gittiğini duymaktayız. Bu gibi durum
ve haller yalnız gümrük kaybını değil, aynı zamanda
Türkiye'nin vekar ve haysiyeti ile oynamak ve bu iti
barla da Devletin Varlığı bile hafife alınmış olmakta
dır. Görevli arkadaşlarımızın bu işe insanüstü önem
vermesi görevlerinin başşartıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de dünyanın en iyi cins şaraplarının üre
tildiği malumunuzdur. Buna rağmen, Avrupa'nın çe
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şitli ülkelerinde Yunan şaraplarının Türk şarabı diye
satıldığı ve fayda sağlandığı sık sık duyulan hadise
lerdendir. Bu itibarla, Tekel İdaresinin şarap mev
zuunda hassasiyet ve mili menfaatlere uygun biçimde
çalışmalar yaparak Türk şaraplarını dünyanın her ül
kesine sevk edip döviz sağlamak hedefini gözden
uzak tutmayacak bir program içine girmesini sami
miyetle tavsiye ederiz.
Bu itıibarla Gümrük ve Tekel Bakanlığının, bil
hassa daha önceki yıllarda planlanmış
bulunulan
sigara fabrikalarını ne pahasına olursa olsun ikmal
edip Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi, bir
miktar dışarıya da satmak suretiyle döviz temini
yoluna gitmesini yürekten tavsiye ederim. Bunları
şu bakımdan söylüyorum arkadaşlarım; bugün duyu
yoruz ki, cenupta bizim maîtepe, samsun sigaraları
mız geniş çapta kaçırılmakta ve cenup vilayetleri
mizde, içerde kullanılmak üzere sigara bulunmamak
tadır. Demek ki; Suriye'de Irak'ta Türk sigarala
rına karşı bir temayül ve alışkanlık mevcuttur. Bu
fırsattan faydalanmak ve bütün Avrupa'nın İkinci
Cihan Harbinden ^onra Amerikan tütününe alıştığı
bir devrede Türk tütününü, Türk sigarasını satmak
için yeni pazarlar bulmak ve bunlardan faydalanmak
hakikaten başta gelen görevlerimizden birisi olmalı
dır,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık
mensuplarına, aziz Türk Milletine hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Sayın Bakan sayın senatörler, değer
li Bakanlık mensupları, sizleri saygı ile selamlarım.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur.
Efendim, söz sırası Adalet Partisi Grubu adına
Sayın Akın Özdemirde. Buyurun Sayın Özdemir.
Sayın Özdernir, süreniz 30 dakika, hatırlatıyo
rum efendim.
AP GRUBU ADİNA AKIN ÖZDEMİR (İzmir)
—• Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli
üyeleri, Sayın Bakan ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığımızın mümtaz memurları;
Huzurlarınızda 1980 Bütçesinin Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Bölümü üzerinde Adalet Partisi Gru
bunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz
almış bulunuyorum. Yüce Heyetimizi Grubum ve
şahsım adına saygı ile selamlarım.
Değerli senatörler;
Bundan önceki hükümetin, iki seneye yakın bir
zamanda Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini üstlen
miş olan Sayın, Bakan, icraatı, tutumu, davranışı ve
yaşantısı itibarıyla..
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BAŞKAN — Sayın Özdemİr, efendim istirham
ediyorum, biz burada Bütçe görüşüyoruz. Hiç bir
kimsenin şahsiyatı ile uğraşmak yetkisini haiz deği
liz. istirham ediyorum.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Efendim, söyleyeceklerimi ifade ediyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Şahsiyat yap
madan, müdahalelere sebebiyet vermeden, karşılık
lı görüşmeden. Rica ediyorum efendim.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Bütçe ile alâkalı olmasa Sayın Başkan,
söylemeyeceğim.
BAŞKAN — İstirham ediyorum, lütfen efendim.
Şahsiyat yapmayın efendim. Rica ediyorum.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla)) — Üzülerek ifade edeyim ki, temsil ettiği Ba
kanlığı ve kendisini şaibe altına sokmuştur davranış
ları ile.
iBAŞKAN — Sayın Özdemir, size ikinci defa ha
tırlatıyorum. Lütfen bu Mecliste bulunup da savun
ma hakkı olmayan bir diğer Meclis Üyesi ile ilgili
beyanlarda bulunmak Parlamentonun kanatları ara
sında büyük sürtüşmelere sebebiyet veriyor. İstirham
ediyorum. Bu hususa dikkat buyurun ve lütfen şahsi
yat yapmayın. İstirham ediyorum efendim.
AP GRUBU ADİNA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Şimdi Sayın Başkanım, sizden bir şeyi öğ
renmek istıiyorum. Daha evvelki Bakanlar Kurulunda
bulunan arkadaşlarımız, eğer senatör değillerse ve
burada konuşma hakları yoksa biz kendilerinden hiç
bahsetmeyecek miyiz?. Yoksa Millet Meclisinde icap
ederse bize cevap verme hakları var mı?..
BAŞKAN — Hayır efendim, arz edeyim, Sayın
Özdemir. Şahsiyat yapmadan konuşacaksınız. İcraat
larını eleştireceksiniz, kamu görevlisi olarak yaptığı
bütün işlemleri eleştireceksiniz.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Tabii eleştireceğiz.
BAŞKAN — Bundan sizi kimse alıkoyamaz. Bi
zim de yetkimiz yok buna; fakat şahsiyat yaptığınız
takdirde ben sizin tecrübelerinize de sığınarak size
bildiriyorum, bu kanatta olan müzakereleri, tartışma
ları hatırlayacaksınız, bunu size lütfen
hatırlattım.
Şahsiyet yapmadan; ama bütün işlemlerini,
bütün
kamu görevlisi sıfatı ile yaptığı hareketleri eleştirerek
lütfen devam buyurunuz efendim.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Peki Sayın Başkanım, burasını şöylece geç
mek istiyorum.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Değerlu senatörler;
Hangi siyasi partiye mensup olursanız olunuz, he
pinize sesleniyorum. Muhalefet olacaksınız, Hükü
mette bulunanları imha edercesine itham edeceksi
niz; ama iktidar olduktan sonra bunları söylenmemiş
farz edeceksiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlarım.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — O sizûn
tabiatınız işte aynen.
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. Sayın
İleri, rica ediyorum.
A P GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Siyasi kanaati ve partisi ne olursa olsun
hepimize söylüyorum, bunun için de Adalet Partisine
de söylüyorum.
BAŞKAN — Sayın Özdemir, karşılıklı görüşmeyin
efendim.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Mataracfya bundan dolayı bahsediyorum.
ABDULLAH
EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın
Başkanım..
BAŞKAN — Sayın Özdemir.. Sayın İleri.. Sayın
İleri, rica ediyorum.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Ve Adalet Partisinin bunun hesabını sor
masını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Özdemıir, gördünüz ki, benim
daha konuşmanızın başında koyduğum teşhis tecelli
ettî. Çok rica ediyorum efendim. Devam buyurun.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Kendi
fotoğraflarını çekiyorlar.
BAŞKAN — Sayın İleri, rica ediyorum efendim.
Sayın İleri, istirham ediyorum.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım;
Adalet Partisıinden..
Sayın Başkanım, bazı şeyleri söylemek mecburi
yetindeyim, çok rica ederim.
BAŞKAN — Sayın Özdemir, tabii ki konuşacaksı
nız, burası millet kürsüsüdür. Millet kürsüsü iki ta
nedir; birisi burasıdır; fakat sizin Tüzük hükümleri
ne riayet edeceğiniz kanaatındayım. Şahsiyat yapma
yacağınız ve hiçbir zaman size cevap verilmesine se
bebiyet vermeyeceğiniz kanaatindeyim. Temiz dulle
konuşacağız kanaatindeyim.
Buyurun efendim, devam edin.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Mümkün
değil, temiz dille konuşması.
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AP GRUBU ADINA AKİN ÖZDEMİR (De
vamla) — Sayın arkadaşım mümkün olmadığını söy
lüyor, ben de Sayın arkadaşıma birazcık uymağa ça
lışacağım. Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, rica ederim, istirham ede
rim Sayın ÖzÜemir.
îkaz ettim. Sayın İleri, müsaade buyurun efen
dim.
AP GRUBU ADİNA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Çok değerli arkadaşlarım;
Mensup olduğu partiden âdeta firar edercesine
kaçan ve Gümrük Tekel Bakanı olan; ama..
BAŞKAN — Sayın Özdemir, sizin, sadede gelmek
üzere sözünüzü kesiyorum. İkinci defa benû bu mec
buriyette bırakmayın efendim.
Devam edin efendim, sadede gelerek devam edin.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Büyük Millet Meclisinin murakabe hakkına
mani mi olacaksınız Sayın Başkan?
BAŞKAN — Biz, sade partilerinden istifa eden in
sanların tutumlarının müzakeresi için burada bulun
muyoruz; Biz burada, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Bütçesinin görüşmesiyle ilgili bulunuyoruz efendim.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Sayın Başkanım, bu mesele Türkiye Bü
yük Millet Meclisine, Millet Meclisine gensoru ola
rak gelmiştir ve sonunda soruşturmaya dönülmüştür.
Zaten görüşülecektir.
BAŞKAN — Sayın Özdemir, orada
görüşülür
efendim. Rica ederim. İstirham ederim, lütfedin efen
dim, devam buyurun.
TUNCAY MATARACI (Rize Milletvekili) —
Kuyruk acısı var.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Kuyruk acısı
varmış. Kuyruk acısının
kimde olduğunu şimdi gene söyleyeceğim.
i BASK AN — Sayın üyeler, hatibe, size cevap ve
recek şekilde müdahalede bulunmayınız, rica ediyo
rum. İstirham ediyorum efendim.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Bu Bakan olmak için firar eden arkadaş,
hatta bu yanındaki cevap veren arkadaşların siyasi
partisıini de kendi iktidarı haline getirmiştir, Meclis
ten kaçmasına sebepolmuştur.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum.
G Ü R H A N TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan,
bir milletvekili kürsüde konuşan bir Senato üyesine
laf atıyor, müdahale etmiyorsunuz. Bir milletvekili
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nin hatibe müdahale etmeye hakkı var mı?.. Ona da
müdahale ediniz.
AP GRUBU ADINA AKIN ÖZDEMİR (De
vamla) — Çok değerli arkadaşlarım..
BAŞKAN — Efendim, elbette ki, hakkı yok. Ki
min ne söylediğini lütfen işaret buyurun..
AEIMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan..
BAŞKAN — İşaret buyurun, yapalım gereğini
efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, müsaade eder misiniz, tutumunuz hakkında
bir cümle söyleyebilir miyim?..
BAŞKAN — Efendim buyurun.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, şahsiyat yapmak hususundaki
telkininize
yüzde yüz iştirak ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkanım, yalnız hatibin ne söyleyeceğini bilmeden
yapmış olduğunuz bu müdahale bu münakaşalara se
bep oldu.
ORHAN ÖZEN (Erzincan) — Yol gösterdiler.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkanım, demin CHP adına konuşan muhterem ha
tip burada oturan Gümrük ve Tekel Bakanına «Ya
lancı» tabirini kullanmıştır, ona müdahale etmedi
niz. Yani Sayın Başkan bunu da nazarı itibare alma
nızı istirham ediyorum.
BAŞKAN — Zaptı getirteceğim. Ben, değil Sa
yın Bakana, burada herhangi bir insana bu şekilde ya
lancılık itham edecek hiç bir arkadaşın konuşmasına
cevaz vermem. Uygulamalarımı çok açık, bilirsiniz.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İşte onu
arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Kati, kesin olarak burada Sayın Özdemir'e yol göstermedim, Sayın arkadaşlarıma yol
göstermedim. Daha cümlelerine başlarken arkadaşı
mın görüşmelerini tekrar zabtı getirteceğim, sizlere
arz edeceğim.
Arkadaşlarım, burada bir siyasi partiden diğerine
geçen insanların tartışması için bunu söylüyorlar, «Bu
firar edercesine partiden kaçtı» diyorlar. Bu şahsiyat
değil de, hangisi şahsiyattır Sayın Demir Yüce?.. Ri
ca ederim, İstirham ederim, sizin tecrübeniz var.
Bu şahsiyat değil de, bir arkadaşımızın bir partiden
istifa ed'ip bir başka partiye geçmesini
eleştirmek
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesin'de bu konuyla
ilgili bir görüşme yokken, bunu söyleme'k şahsiyat ol
maz da, daha ne şahsiyat olur?..
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mesi tütün meselesini ön plana çıkarmış olduğundan
ilk önce Tekel Genel Müdürlüğü hakkındaki konuş
mamızı sürdürmeyi faydalı addetmekteyim.

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkanım, bunlar hususunda ben bir beyanda bu
lunmuyorum.
BAŞKAN — Ben Sayın Bakan hakkında yalan
söylediğine dair Sözcünün herhangi bir isnadı varsa..
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Balkan, hatip daha lafına başlarken, Başkanlık göre
vinizi ikaz ederek yaptınız..
ıBAŞKAN — Hayır efendim, siz dinlememişsiniz.
Hayır efendim; zabtı getirteceğim efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ancak,
burada çok ileri gittiğinizi ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN — Hayır efendim. O takdir benim
efendim. İleri gidip gitmediğimi ben bilirim.
AEIMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — D^ğer
hatip..
BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun be
yefendi. Müsaade edin efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Diğer
hatip, buradaki Bakana «Yalancı» kelimesini kullan
dığı zaman müdahale etmediniz.
BAŞKAN — Hayır
efendim,
kullanmamıştır,
kullanamaz. Zabtı getirteceğim, kullandıysa hakkında
muamele tatbik edeceğim efend'im.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kullan
dı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Zabtı getirteceğim.
Buyurun Sayın hatip.
AP GRUBU ADINA A K I N ÖZDEMİR (De
vamla) — Say;n Başkan, değerli senatörler;
Bu meseleleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko
nuşacağımızı ve bir karara bağlayacağımızı ifade et
tim. Zaten bu meseleyi de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde halledemezsek, önümüzdeki seçimlerde yüce
Türk Milletinin önüne vazifesini tam anlamıyla yap
mamış, yapamamış insanların eksikliği ve ezikliği için
de çıkmak mecburiyetinde kalacağız. Buna da ne ken
dimizin, ne de hiç bir siyasi teşekkülün, hiç bir mü
essesenin hakkı olmayacaktır değerli arkadaşlarım.
Bunları böylece ifade ettikten sonra, şimdi zama
nın müsaadesi nispetinde gördüğü hizmet bakımın
dan Hazineye büyük geiirler sağlayan, sosyal bünye
de etkisi görülen, ayrıca dış ticaret ve turizm bakı
mından da çok önemli rolü olan ve aynı zamanda üre
tici ve tüketici ile geniş çapta ilişkisi bulunan Bakan
lığın üniteleri hakkındaki görüşlerimizi arza çalışa
cağım.
Tütün piyasasının açılmış olması, üreticinin elin
den mahsulün çıkmadan Türk parasının devalüe edil

O : I

1978 Tütün Piyasası yüksek malumlarınız olduğu
gibi, 12 Şubat 1979'da 70 TL. başfiyatla açılmış ve
hemen arkasından üreticinin elinden mahsul tamamen
çıktıktan sonra Mart ayında % 35'e varan bir deva
lüasyon yapılmıştır.
Arkadaşlar;
İik defa bu sene tütün üreticisinin elinden tütün
mahsulü çıkmadan Türk lirası devalüe edilmiştir. Bu
nu tütün üreticisinin bir şansı olarak görüyorum. İkin
ci bir şansı da, geçen sene Muhalefet Lideri olarak
tütün piyasasının 100 lira ile açılmasını öneren Sayın
Süleyman Bemirel'in tütün piyasası açılmadan mev
cut olan Hükümetin Başkanı olmasıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Tu •ün üreticisinin mağdur edilmemesi, milli gelir
den hakkına düşen payı hakça alması, alın terinin değerlendirllm'esi için tütün başfiyatmın ve ortalama fi
yatın tütün üreticisini mağdur etmeyecek şekilde tes
pit ve tayin edilmesini, AP Grubu adına arz ve talep
ederim.
Çok yakında Ege, Karadeniz, Marmara ve Doğu
Anadolu ekici tütün piyasaları Ege'den başlamak üze
re açılacaktır. Yurdumuzun tütün üretimi yapılan böl
gelerinde piyasa açılması çok önemli bir olaydır. Zira
bu yörelerin insanı kaderini tütüne bağlamıştır. Çile
si tüıün ile başlar; ama tütün ile bitmez. Hükümetler
tutarlı tütün politikası ile bu çileyi bitirmek, dindir
mek mecburiyetindedirler.
Tütün üretimi en zor ve en meşakkatli tarımsal
olaylardan birisidir. Genellikle bir seneyi aşan ve 15
aylık emek isteyen bir mahsuldür. Özellikle iyi tütün
üreten yerlerde başka hiç bir mahsul yetişmez. Aile
nin tek geçim kaynağı tütündür. Tütün onun umudu,
tütün onun gerçeğidir sevgili arkadaşlarım. Üretici pi
yasasının açılmasını sabırsızlıkla bekler, tütün ekilen
köylerde bu mevsimde tütün piyasasında ve tütün fi
yatından başka hiç bir mevzu konuşulmaz. Bu bekle
yiş içerisinde olan üreticinin her şeyi olan tütün piya
sasını zamanında açmak, piyasa açılmadan önce de
her türlü tedbiri alarak bütün hazırlıkları hiç bir ak
saklığa meydan vermeyecek şekilde almak Tekel Genel
Müdürlüğünün başlıca vazifesi olmalıdır. Tespit ve
alımlarda görevli eksperlerin her türlü ihtiyaçları za
manında ve kıskanılmadan yerine getirilmelidıir. Mo
ral ve maddi olarak bütün eksperler desteklenmelidir.
Tekel tarafından üreticiden alman tütünlerin tesellümü
270
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süratle ve emniyetle yapılmalıdır. Müstahsilin bü- } olursa olsun, bu mazareti kabule şayan bulmadığımızı
yük emek karşılığı ürettiği tütünün bedelini almak tü
da arz etmek istiyorum.
tüncü için bir ıstırap olmaktan çıkarılmalıdır.
Arkadaşlar;
Tekel'in içki sanayii hakkında fazla bir şey söy
Değerli senatörler;
lemeye gerek yok. Çünkü, öyle tahmin ediyorum ki,
İhraç mallarında pamukla birlikte ilk sırayı alan
bundan böyle içkiyle olan randevularımız daha seytütün ürünüdür. Tütüncü bir Türkiye'yi, sigara sıkın
rekleşmiş olacaktır.
tısı ile karşı karşıya bırakmak, vatandaşı kuyruklarda
süründürmek fevkalade büyük bir maharet
işidir.
Dünyanın dört bir yanına tütün satacaksın, her sene
elinde bulunan stoklardan sızlanacaksın, buna rağmen
fason şekliyle bile olsa sigara getireceksin; ama kendi
ülkende utanç kuyrukları yaratacaksın. Hakikaten bü
yük maharet isteyen bir iştir.
Sevgili arkadaşlarım;
Gümrük ve Tekel Bakanı değerli arkadaşım Sayın Ahmet Çakmak'ın şahsında bu maharetlerin son
bulmasını temenni ed yorum.
Değerli senatörler
Şimdiye kadar neden ve niçinini anlamakta zorluk
çektiğimiz bir de tuz meselesi vardır.

j
I
I
I

Tüketiciye, şimdiye kadar tüccara, fabrikatöre 15 I
kuruştan satılan tuz, tüketiciye nedense 10 lira, 15 li
ra, 20 lira üzerinden satılmaktadır. Bu sene bunun
halledildiğini görmek bize memnuniyet verecektir; ama
bu şekildeki yaygın ve yanlış uygulama Türkiye'de
naylon tuz fabrikatörleri üretmiştir ve tuz üzerinde
büyük spekülasyonlar yaratmıştır.
Değerli Başkan, sayın senatörler;
1979 senesi kadar çayın heba edildiği, döküldüğü
bir yıl şimdiye kadar aşağı yukarı görülmemiştir. ÇayKur'un daha rasyonel çalışması ve daha başarılı
olması için bazı önerilerimiz olacaktır.
I
Fabrikaların kömür ve akaryakıt ihtiyaçları faali
yet zamanının dışında, ölü mevsimde giderilmeli ve I
tam olarak kapatılmalıdır, yapılmalıdır.
Üçüncü Beş Yıllık Planda yapımı uygun görülen
17 adet çay fabrikasının tiplerini küçültmek suretiyle
maliyetlerinde fazla bir değişikliğe lüzum kalmadan,
hatta atölyeler halinde çay ekim sahalarının kapasiteleri gözönüne alınarak, fabrika ve atölye adetlerinin
arttırılmasında fayda mülahaza ediyoruz. Zira, bu
şekilde imhası mukadder olan çayların tüketime arz
edilmesi sağlanmış olacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Çay hakkında sözlerimi bitirmeden, bir noktaya
değinmeden geçemeyeceğim. İhtiyacından fazla çay
üreten ve çayını icap ettiği zaman denize dökebilen
Türkiye'nin, ç'ay sıkıntısı çekmesinin mazere'ti ne

Sayın Başkan, değerli senatörler;
Gümrük meselesine, hele gümrük kapıları mesele
sine gelince. En çok şikâyete maruz kalman bu mese
lede fevkalâde âdil olmak mecburiyetindeyiz, fevka
lade
insaflı olmak
mecburiyetindeyiz?
Gerek
işi icabı, gerekse turistik sebeplerle dışarıya giden va
tandaşlarımızın dışında, Avrupa'nın muhtelif memle
ketlerinde milyonu çoktan aşan işçi vatandaşlarımız
vardır. Bunların büyük bir kısmı giriş ve çıkışlarını
Kapıkule gümrük kapısından yaparlar ve bu giriş
çıkışlar yılbaşı, dini ve milli bayramlar olmak sure
tiyle senede 2-3 kez de tekrarlanır. Tüketim malları
nın yurda girmesinin serbest olması, bedelsiz ithalatın
cazibesi, ister istemez yurt dışında oturan vatandaşla
rımızı bir hevesin içine, ticari menfaat hevesinin içine
sokmuştur. Yurda döviz getiren işçi kardeşlerimizin
gümrük kapılarında eZaya, cefaya maruz kalma ede
biyatı yapanların, giriş ve çıkışların fevkalade serbes"
olması halinde ise, hangi üslup içerisinde, hangi edebi
yatı yapacakları ayrıca bir merak konusudur. Ancak,
gümrük kapılarında eza ve cefanın yapıldığını da bu
sistem içeris ; nde kabul etmek mecburiyeti vardır. Ka
pılar modern hale getirilip, günün ve sadece günün de
ğil, hatta geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale ge
tirilmedikçe, bedelsiz ithalat ve ticari eşya yreni bir ni
zamnameye bağlanmadıkça, hatta zatı eşya haline ge
tirilmedikçe, bu eza ve cefanın devam etmesi mukad
derdir sevgili arkadaşlarım. Düzeltilmesi
fevkalade
memnuniyet verecek bir olaydır.

Sayın Başkan, sayın senatörler;
I
Kaçakçılık meselesine gelince; Gümrük ve Tekel
I Bakanlığı ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın, Jandar
ma Genel Komutanlığının da görev yaptığı bu alanda
I Türkiye ateş çemberinin içinde yaşamaktadır. Ben,
I kaçakçılık mevzuunu ayrı bir açıdan ele almak isti
yorum.
I
j
I
I
I
I
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Arkadaşlar;
Türkiye'de kaçak sigara vardır, Türkiye'de kaçak
her nevi silah vardır, Türkiye'de kaçak-yedek parça
vardır, Türkiye'de hatta kaçak hammadde vardır ve
bu kaçaklar Türkiye'de milyarları aşmıştır. Şim'di,
Türkiye darboğazdadır diyoruz, Türkiye'nin döviz
ihtiyacı vardır diyoruz.
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di klan tebeyyün etmiştir. Bu suretle açıklığa kavuş
Değerli arkadaşlarım;
masını temin ettiğiniz için teşekkür ederim.
10 misli, 20 misli kârla satılan bu kaçak malların
Buyurun Sayın Ege.
kaçakçılığına ve Türkiye'ye girmesine Hükümet ola
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
rak mani olamazsınız, büyük umut bağladığınız Avru
kan;
bu başlayan ve 2 - 3 gündür devam eden bütçe
pa memleketlefindeki işçilerin dövizinin Türkiye'ye
müzakerelerinde çeşitli Başkanve'kili arkadaşlarımızın
gelmesi imkân dışıdır veyahut da arzu ettiğiniz dü
Başkanlık yaptığı devrelerde Başkanlığın tutumu ma
zeyde gelmesi imkân dışıdır. Zira kaçakçı, dış ülke
alesef müzakerelerin gidişatına ters yönde tesir et
lerden mallarını dövizle almaktadır. Büyük, fahiş kâr
mektedir. Müsaade ederseniz usul hakkında birkaç söz
yaparak elde ettiği Türk milyarlarını, Türk işçilerinin
söylemek isterim. Bunu düzeltmek meeburiyetlindeelindeki dövize o milyarlarla göz dikmiştir. 5 gün ev
yiz. Böyle devam ettiği takdirde, basına dahi çeşitli
vel, 10 gün evvel ilan ettiğiniz 40 lira 50 kuruş, 40
yansımalar halinde zikredilen bu durum hiç de Cum
lira 40 kuruş olan Alman Markı, bugün Almanya'da
huriyet Senatosu çalışmalarının müspet olduğu ka
44 liradır. Eğer 44 lira ilan ederseniz 50 liraya çıka
naatini uyandırmaz. Başkanlığın, (Divanın tümünü
caktır, ta ki, kaçakçının kârı ile aynı düzeye gelene
kastediyorum) Divanın bu halde davranışıyla Cum
kadar. Şimdi Hükümet Markı, kaçakçılık olmasın diye
huriyet Senatosunun gece gündüz buradaki müzake
kaçakçının kârını ortadan kaldıracak düzeye getirmek
relerini baştan çıkarır hale getirmeye de hakları yok
mecburiyetinde midir?.. Zaten bu da mümkün değil
tur. Bunu izah etmek istiyorum.
dir; ama Gümrük ve Tekel Bakanlığının uhdesinde
bulunan bu kaçakçılık meselesini, tabii sadece sizin
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. Sizin
Bakanlık olarak görmüyorum, bu bir milli meseledir,
buyurmuş olduğunuz hususla ilgili henüz şu anda Sa
bu bir Hükümet meselesidir, bu bir Devlet meselesi
yın Başkanımızdan bir davet de almış bulunmakta
dir; ama bu halledilmedikçe, Türkiye'nin işçi döviz
yız, Başkanlık Divanı bu hususu görüşmek üzere Sa
lerine güvenerek döviz darboğazından kurtulmasının
yın Başkanımız tarafından saat 12.00'de toplantıya
da mümkün olmadığı kanaatindeyim. Ayrıca, Türki
•i çağırılmıştır, bugün bu meselenin kesin bir neticeye
ye milli bünyesinde anarşiye, sosyal çalkantılara ve
ulaştırılacağı kanaatindeyim, bunu da Yüce Genel
iktisadi bozukluklara sebep olan bu kaçakçılığın mut
Kurulun bilgilerine arz ederim.
lak ve mutlak önlenmesi zarureti vardır.
Buyurun Sayın Ege ilave etmek istediğiniz bir
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
şey mi var?
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
1980 Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Türk
kan, müsaade eder misiniz birkaç kelime ile mesele
üreticisine, Türk tüketicisine ve Türk Milletine. Sa
yi ortaya koymak istiyorum. Madem ki, Divan ve
yın Bakan ve mesai arkadaşlarına hayırlı ve uğurlu
Danışma Kurulu toplanacak, lütfen biz üyelerin de
olmasını temenni eder, hepinizi saygı ve sevgilerimle
düşüncel idimizi, kısmen yönetimle ilgili düşünceleri
selamlarım. (AP sıralarından alkışlar).
mizi,
Tüzüğe ve Anayasaya uygun görüşümüzü iki
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özdemir.
kelime ile bahsetmemize müsaade edin.
Sayın üyeler; iki arkadaşımızın..
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir şeyi arz ede
yim.
İki arkadaşımızın Başkanlığa ikazı üzerine tuta
nakları getirttim, tutanağı aynen okuyorum:
«Planlı ve belirli bir amaca yönelik bu baskın
1 9 . 1 2 . 1979 tarihinde yapılmış ve bunu bizzat ter
tipleyenler, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet
Çakmak'ı da yalan söylemek suretiyle kandırarak, bu
baskının dışarıda yapıldığına inandırmışlardır.»
Yani, Sayın Bakanımıza yalan söylendiğini ifade
etmişlerdir. Durum bu şekilde Yüce Genel Kurulun
bilgilerine sunulur. Arkadaşlarımızın yanlış anla?

BAŞKAN — Sayın Ege, bütçe müzakereleri es
nasında bilmiyorum...
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul efend'lTî.

BAŞKAN — Efendim, genel usul, bugünkü usul...
Buyurun peki efendim. Bir meselenin halli için ışık
tutacaklar. Gayet kısa yalnız Sayın Ege, istirham
ediyorum,
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Başkanların, Divanın tutumu müzakerelerin gidişatinda büyük tesir yaratır. Onun için bizim anlayı
şımıza göre senelerdir tatbikat, Anayasanın zaten em
ri ve içtüzüklerin gereği olarak Başkanlık yapan,
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Başkanlık Divanında görevli olan arkadaşlarımızın
şu veya bu partinin kişisi değil, doğrudan doğruya
Cumhuriyet Senatosunun Başkanı, Başkanvekilİ ve
Divan üyeleridir.
Maalesef iki gündür devam eden müzakerelerin
bu Başkanlık Divanının sanki taraf m iş gibi bir anla
yış içerisine gOrildiğini müşahede etmenin üzüntüsü
içindeyim.

O : 1

ri giderse küstah bir adamı burada siz nasıl tutabilir
siniz?.,
BAŞKAN — Ben arz edeceğim efendim.
Sayın üyeler;
Şunu bir kere açıklığa kavuşturmak isterim, ilk
bayanım şuydu efendim; Sayın Başkanımız bundan
evvelki oturumu kapatırken bir bütçenin oylamasına
Genel Kurulumuzda 87 üyenin katıldığını beyan et
mişler,
zapta geçmiş, İleride bu bütçenin oylamasına
Şimdi Sayın Başkanımız bugün toplantıyı açar
87
üye
katılmıştır, bu bütçede çoğunluk temin edile
larken bir beyanda bulundular, dediler ki; dünkü
memiştir denebilir. Bir. Bu oylanır bugün, bunu oy
falan katma bütçenin oylanması yarım oldu, şu oldu,
layacağız; ama ondan sonraki bütçelerin üzerinde
bu oldu söz hakkımız mahfuzdur. Şimdi, ben bunu
gölge kalmasın düşüncesiyle bu durumu açıklığa ka
anlayamadım bir defa. Yani, söz hakkının mahfuz
vuşturacağımızı, bunun için Başkanlık Divanımda me
olmasının Umumi Heyete karşı bir Başkan ne mak
seleyi görüşeceğimizi, o bütçelerin yarın öbür gün
satla söylüyor, kirriin söz hakkı mahfuz ve kimden;
tartışılmaz hale gelmesini temin edeceğimizi söylekime kim şikâyet ediliyor? Bu anlaşılır bir nokta de
I dim bendeniz. Bunu temin etmek için beyanda bu
ğil,
lundum. Bu yarın öbür gün zabıtlarda 87 kişi varmış
Sonra ikinci nokta; Adalet Partisi adına konuşan
oylamada, ondan sonra dört bütçe görüşülmüş, aca
arkadaşımız genç, dinamik bir arkadaşımız, herkesin
ba o devt bütçede çoğunluk var mıydı, yok muydu,
kendine göre bir beyan ve üslubu vardır. Şimdi, o
onlar
meşru muydu?.. Denmesin, bunların meşruiye
üslup içerisinde burada, ben baktım metne, metin
tini tescil etmek, ileride bunlara şaibe getirmemek
de evvela şahsiyet diye bir noktaya raslayamadım
için bir beyanda bulundum. Bunu arz ederim bir.
fazla; fakat Sayın Başkan büyük bir hassasiyet içeİkincisi, bendenizin Başkan olarak burada bulun
ri'îinde arkadaşımızın daha ilk cümlesinden itibaren
duğu
sırada ne Sayın DemÜrel'in, ne Sayın Eceâdeta teselsülünü altüst edecek şekilde ikazlarda bu
vi't'in
veya
ne sayın başka bakanımızın hakkında bir
lundu.
tek kelime kişisel olarak, şaih'sıyla ilgili söylendiğini
Muhterem arkadaşlarım; ,
ve b;nim buna müsamaha ettiğimi hatırlamıyorum,
Derhal hatırladım. Şimdi, Sayın Başkan buyuru I bugüne kadar müsamaha etmedim, bundan sonra da
yorlar, bu noktayı lütfen tespit etsinler, çok mühim I etmem.
çünkü. Eğer Cumhuriyet Senatosunda söz hakkı ol
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizlin şahmayan milletvekilleri hakkında burada konuşulmaI sınıza değil efendim.
yacaksa ve her konuşulan şahsiyat kabul edilecekse,
I
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, tabii.
Başbakanlık Yapmış Demirel'in burada Başbakan
I
Sayın Özdemir'e yalnız şunu izah ettim; bir arkalıktan ayrıldıktan sonra hırsızlığına, uğursuzluğuna
I daş bir partiden istifa etmiş başka partiye gitmiş, bunkadar ifadeler vardır zabıtlara geçmiş. Şimdi, Sayın
I 1ar konuşulacak, söylendiği zaman bütçeyle ilgisi
Ece\':t ayrılmıştır, Ecevit hakkında burada hiç bir
I yok, başka taraftan sataşma gelecek, tamamen konu
keJ:me konuşulmayacak mı?.. Bunların lütfen tespi
I dışına çıkılacak. Biliyorsunuz burada bir sayın milti, tayini gerekir. Ben arkadaşımın konuşmasında
I letvekiliyle ilgili, eski bakanla ilgili müzakerelerde
!
böyle bir hâl göremedim, bu hassasiyet niye, neyin
I çok büyük üzücü olaylar oldu, bunları peşlin peşin
şahsiyatı muhterem arkadaşlar?. Gazetelere kadar geç
I tekrarlamamak için benim hassasiyetim yalnız ve yalmiş, bilmem efendim burada geçmiş Bakanın kürsü
I nız bundan ibarettir efendim.
den yumruk sallamalarına kadar şahit olduğumuz du
I
Sayın Ege'ye de görüşlerini lütfettiler, ışık tutturumları göz önünde iken ve biraz önce de...
I 1ar teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
BAŞKAN — Sayın Ege, usul hakkında konuşsa I
ŞEREF KAYALAR (Bursa) —-Müsaade edersenız, siz de şahsiyat yapıyorsunuz, usul hakkında ko
nuşmanız için söz verdim, rica ediyorum efendim, I niz, beyanlarınızdan anlaşılıyor ki, bugün bir BaşI kanlık Divanı yapacaksınız. Başkanlık Divanında
lütfedin efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Biraz I vahdet içinde Cumhuriyet Senatosunu yürütmeye müönce çıkarken de «Kuyruk acısı» diyecek kadar ile I tedair bazı kararlar alacağınız anlaşılıyor.
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Şu halde, bir değerli arkadaşım konuşurken has
sasiyetinizi takdirle karşılıyorum. Şahsiyet yaptı ve
ya yapmadı diye beyanda bulundunuz. O halde, bir
vahdet içinde çalışması lazım gelen Başkanlık Diva
nında lütfedin de şunu da nazarı itibara alın. Bir
Başibakan hakkında bir grup yetkilisi, bir değerli gru
bun fikrini beyan ederken bir Başbakana, sizin za
manınızda değil, bir Başbakan hakkında sahte dok
tor, jurnalci, tahrikçi, felaket tellalı, demesini de, şah
siyatın ötesinde devleti yöneten bir şahıs ile haka
rete matuf bir fikir olduğunu ve bir vahdet içinde
bunları da halletmenizi bilhassa istirham ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, görüşünüze aynen
katılıyorum beyefendi.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tutumunuz
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, tutumla ilgili söz yok Sa
yın Sarlıcalı.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın
Başkan, böyle bir müzakere usulü var mı?
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın İsken
der Cenap Ege'ye müzakerelerle ilgili söz hakkı tanı
manız, geleneklerimize, yönetmeliğimize ve usulleri
mize aykırıdır, bu olanağı tanıdığınız için sizin tutu
munuzu beğenmiyorum.
BAŞKAN — Beğenmiyorsunuz, eleştiriyorsunuz
efendim. Teşekkür ederim.
Sayın üyeler;
Parlamentonun Senato kanadında üç günlük büt
çe müzakereleri esnasında çok üzücü olaylar mey
dana gelmiştir, büyük yetki tecavüzlerinde bulunul
muştur demeyeceğim, bunları Divanda tartışacağız,
görüşeceğiz, biz Yüce Genel Kurulumuza sonsuz
saygısı olan insanlarız, büyük hassasiyetle bu görevi
yürütmek istiyoruz, Genel Kurulun görüşlerini Baş
kanlık Divanımızda dile getirebilmek için, arkadaş
larımın da görüşlerini alarak Sayın Ege'ye söz ver
dim, siz bu tutumumu beğenmediğinizi, usule aykırı
olduğunu beyan ettiniz, bunlar zapta geçti, teşekkür
ederim Sayın Sarlıcalı.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tabii bu ara
da Sayın Ege'nin müsamahanızı suiistimal ettiğini
şahsiyat yaptıklarını müsaadelerinizle arz ediyorum
elendim.
BAŞKAN — İstirham ederim, onu da şahsiyat
yaptılar diye kendilerini ikaz ettim efendim.
Sayın üyeler;
Görüşmelere devam ediyoruz, gruplar adına gö
rüşmeler yapılmıştır, kişisel görüşmelere geçiyoruz.
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Kişisel görüşmelerde söz isteyen arkadaşlarımızı bil
gilerinize sunmuştum, söz sırası Sayın Şükrü Meto'
da, buyurun Sayın Meto.
Efendim, süreniz İG dakika biliyorsunuz teşekkür
ederim.
ŞÜKRÜ METO (Rize) — Sayın Başkan, sayın
senatörler:
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Yüce Se
natoda görüşülmesinden yararlanarak, Karma Komis
yonda geniş ve etraflıca dile getirdiğimiz görüşleri
mizi tekrarlamadan, Yüce Heyetinize çayla ilgili ba
zı hususları ifade etmek istiyorum.
Burada arkadaşlarımın üzerinde hassasiyetle dur
dukları, titizlik gösterdikleri bir konuyu da ifade
etmeden geçemeyeceğim. Biz o konuyu, o hassasi
yet gösterdiğiniz meseleyi Rize'de oyladık, neticesini
aldık, altınla tartılamadık; ama oyla tartıldık, şeref
le tartıldık, haysiyetle tartıldık.
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Hani ne
rede çay?..
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
ŞÜKRÜ M E T 3 (Devamla) — Bu çay mevzuunun ifadesindeki maksadınız seçmene selâm seçmen
den sevgi ve sempati sağlamak değildir. Bunu Allah
nasip ederse daha iîeriki yıllarda belki altı yıllık dö
nem sonunda düşünmek mümkündür.
Bu maksatla ifadelerimi konuya değişlik bir açı
dan bakarak şimdiye kadar huzurunuzda dile getiri
lenlerin dışından arz etmeye çalışacağım ve ayrıca
Yüce Senatodaki bu ilk konuşmamda hoş görünüze ve
müsamahanıza sığınacağım.
«Çay Devlete bir külfet olmaktan kurtarılmalı
dır» doğrudur. Yalnız, külfet olan yaş çay yaprağı de
ğil, kuru çaydır. Külfet olan müstahsil değil, Devlet
kendi kendi nedir. Günlük fabrika kapasiteleri ile
mubayaa edilmesi zorunlu miktarlara baktığımız za
man bir kapasite yetersizliği derhal göze çarpmakta
dır. Bu farkm kaba çay yaprağı mubayaasından doğ
duğu söylenebilir. Bu doğru değildir. Belirli müddet
içinde çaylıklardan toplanması zaruri olan yaprak
ları tamamen istenen evsafta toplamış olsanız bile,
yine bir" kapasite noksanlığı mutlaka doğacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen, 17 fabrika
yapımından önce vazgeçilmiş, bilahara beş tanesi iha
leye çıkarılmış ve ancak bir tanesinin inşaasına baş
lar abilmiştir. Mubayaa edilen yaş çay yaprağı, çay
olabilen çay yaprağıdır. İmhası ilgisizlikten ve bilgi
sizlikten doğmuştur.
Fabrikaların ihtiyacı olan 120 bin ton kömür Şırnak'tan trenle Samsun'a getirilmiş, oradan gemi ile
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Doğu Karadeniz'e sevk edilmiştir. Çay kampanyası
altı ay müddet içinde aralıklarla devam etmektedir.
Bu 120 bin ton kömürün altı ayda bu bölgeye inti
kali gerekmektedir yani ortalama ayda 20 bin ton
kömürün şevki lüzumludur. Bu 20 bin ton kömürü
Şırnak'tan Samsun'a, Samsun'dan gemi ile Doğu Ka
radeniz'e nakledebilmek için Şırnak'a en yakın mesa
fedeki tren istasyonundan günde 1 000 tonluk katar
larla Samsun'a sevkiyat yapmak lazımdır. Günde 1,5
miiyon lira zararda olan Devlet Demir Yollarının
böyle bir teşkilatlanma ile bu kömürü oraya zama
nında nakledebilme imkânına haiz olacağı inancında
değilim ve görülmüştür ki, bu kömür ve motorin
yokluğundan yaş çay yaprakları evsafı ve kilosu
düştükten sonra 1 0 - 1 5 gün arasında müstahsilin
elinden alınabilmiştir.
İlk defa Doğu Karadenizli Devlete 3,5 milyar li
ra alacağı ile 1979 yılında veresiye çay satmıştır.
1939 yılından bu yana 40 senedir ilk defa kampan
ya kapanırken yukarıda arz ettiğim tedbirsizliklerden
yaş çay imha edilmiştir.
Sayın üyeler;
Çayda esas tıkanıklık kuru çayın ticari yönünde
dir. Bu kurulamadır, bu nakliyedir, bu satıştır, bu ih
racattır ve reklamdır. Satış için şekerde, çimentoda ol
duğu gibi, 67 vilayette mevsim başında satış ihalesi
ne çıkıp bayi tertibi suretiyle yap.'lmalı, nakliyesini
alıcılar kendileri yapmalıdır. Şu anda Çay Kurumu
Genel Müdürlüğünün elinde 100 civarında nakliye
kamyonu mevcuttur. Motorin sıkıntısı daha yenidir.
Evvelki yıllardan kalan kuru çaylar iki yıl Türkiye'
yi idare ederdi; ama başarılamamıştır. Şu anda İstan
bul Kuru Çeşme deposunda 25 bin ton kuru çay var
dır, satılamamaktadır. Ankara
Elmadağ deposun
da keza binlerce ton kuru çay vardır, Ankara'da çay
yok Devlet bu işi bu kadar becerebiliyor. Kâr ga
yesi ile teşvik edilecek 67 vilayetteki bayi sokak so
kak, dükkân dükkân, ev ev dolaşıp bunu satabile
cektir. Satışı artırmak için Tekele tanınan kâr mar
jı, bayiler için yeterli olacağı kanaatindeyiz; ama ay
rıca Tekel nazım satış rolü oynayabilecektir.
Şu anda bütün fabrika depoları, kuru çay depo
ları ve bir kısım çay alım yerleri kuru çayla dolu
dur. Gerekirse bayilerden banka teminat mektupları
almak suretiyle vadeli satışlar dahi yapılabilir. Nak
liyede verilen % 2 fire hakkı bunlara da verilmek
suretiyle bu işlem daha da süratlendirilebilir. Tabiiki,
kuru çayı hakikaten ve iyi niyetle satmak istiyor
sak. Eğer depolardaki kuru çay önümüzdeki bir iki
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ay içinde çekilemezse yeni kampanyada büyük sıkın
tılar çekilecektir.
İhracatta yeni gelişmeler ve pazarlar temini sağ
lanmak üzeredir. Bu fevkalâde memnuniyet vericidir.
Reklam küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Bir büsküi fabrikasının «Ülkersiz çay saati düşünülemez»
reklamını televizyonda, radyolardan dinlersiniz; ama
bizim Çay - Kur ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu
çayın kalitesini ve bu çayın kaç çeşit olduğunu, ne
olduğunu, kaç cins olduğunu 40 senedir bir türlü dile
getirememiş, ancak kuru çaya zam
mevzuubahis
olunca dile getirmiştir.
Kutulama için Rize'de Çay - San Kutu Fabrikası
yaoında, Türkiye'de ambalaj kutusu imal edip, boş
kapasitesi olan fabrikalardan yararlanmak mümkün
dür. Ayrıca elde yeterince kutulu çay ve ambalaj ya
pımı için malzemede vardır. Vardır da niye akim kal
maktadır?.
100 gramlık Mis - Süt, Pınar - Süt kutularım
Bursa'da, şurada burada bütün Karadeniz'de görür
sünüz de, arkasında koskoca devlet olan bir mües
sesenin 100 gramlık çay paketini böyle Ankara'nın
göbeğinde göremezsiniz, bulamazsınız.
Nakliyede büyük usulsüzlükler
yapılmaktadır.
Maalesef bu senelerdir Devlet eli ile müsamaha gör
müş, önlenememiştir. Rize'den, Samsun'a karayolu
ile 55 kuruşa nakletme imkânı varken, 65 kuruşa ge
mi ile nakledilmekteydi. Ayrıca, tahmil, tahliye ve
yeterli satış reyonlarına şevki ayrı bir masrafı ge
rektirmekteydi.
Sayın Başkan, muhterem üyeler;
Burada görülmektedir ki, çayın ticari faaliyeti
müstahsile dönük olan toplanma
faaliyetinden ön
planda olmaktadır. Bunun ciddi tedbirlerle ye pren
siplerle mutlaka ele alınıp, ticaretin hakkı verilmek
suretiyle halledilmesi lazımdır. Dua ile çayın kurtu
lacağı inancında değilim. Çay, Doğu Karadeniz'in, dolayısıyla bizim iktisadi istikbalimizdir. Göçü tut
muştur, durduramamıştır. 1975 nüfus sayımında Ri
ze'de 25 000 kadın fazlası görülmektedir. Bu, bütün
bunlara rağmen, hâlâ Rize'de bir göç olduğunu ifa
deye yeterli delildir.
Çayı şahsi çıkarlarına alet edenlere, ona yapılan
hizmeti yüze kakanlara ve el altından çelme takan
lara yazıklar olsun. Bölgenin tek geçim kaynağı çay
dır. O olmadı mı, bölge halkı aç ve perişandır. O
bölgede bu açlık ve perişanlığı yenmek için her şey
dikilmiş, yetiştirilmeye çalışılmış, denenmiş başarıla
mamıştır.
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BAŞKAN — Sayın Meto, şu anda söz süreniz
bi"ti lütfediniz efendim.
ŞÜKRÜ METO (Devamla) — Topluyorum Sa
yın Başkan.
Çaylıklar bizim, tamam. Çay alım yerleri bizim,
tamam. Bu çay alım yerleri 1 000 civarındadır ve
her birinin maliyeti 2 - 3 milyon lira değerindedir.
Kampanya zamanı yağmurda, güneşte; çoluk, çocuk
aç, susuz, gece gündüz durmadan dinlenmeden çayın
toplanması, alım yerine taşınması bizim, tamam; ama
tek alıcı olan Devlet, alım yerleri önünde bizi şanı
na yakışmayacak şekilde perişan etmesin, canımız
dan bezdirmesin. Kendi yetersizliğini, beceriksizliği
ni, imkânsızlığını bize yüklemesin, çektirmesin.
• Bu mahsûl, bu toprağın, bu suyun, bu iklimin
mahsulüdür. Karşılığı iane değil, mülkümüzün 40 se
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nelik kirası, emeğimizin, ömrümüzün ve gayretimi
zin bedelidir.
Yüce Senatosu saygı ile salamlıyorum. (AP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Meto.
Sayın üyeler;
Biraz evvel de arz etmiş olduğum gibi, Sayın
Başkanımız, Başkanlık Divanını toplantıya çağırmış
bulunmaktadır. Bu sebeple Birleşime ara verilmesini
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum.
Kapanma Saati : 11.55

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem
DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyon karahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye)

BAŞKAN — 31 nci BMeşirnin 2 nci oturumunu açıyorum.

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Başkanlık Divanının 6.2 . 1980 tarihli 8 numaları Karan.
BAŞKAN — Sayın üyeler, bir Başkanlık sunuşu
vardır, Yüce Genel Kurulun bilgelerine sunuyorum.
Genel Kurula
Cumhuriyat Senatosu Başlkanlıik Divanının 6.2,1980
tarihli toplantısında alınan 8 numaralı karar ekte su
nulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
İhsan Sabri Çağiayangü
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tüm üye
lerimin katılması ile 6 . 2 . 1980 Çarşamba günü saat

12.00de toplanarak., Cumhuriyet Senatosu Cumhuri
yet Halik Partisi Grup Başıkanvekllleri Sayın Erdoğan
Bakkalbaşı ile Sayın Orhan Vural'ın, 6 . 2 . 1 9 8 0 ta
rihli önergelerini görüşmüş ve bir Başkanvekii'inin bir
öturumida ya da birleşimde yaptığı bir tasarrufun
sonraki oturum ya da birleşimi yöneten Başkanvelkilince, kendiliğinden -düzeltilip
düzeltilemeyeceğinin,
bundan sonra bu gibi olaylarda nasıl hareket edilece
ğinin tespiti için, konunun gelecekle
ilgili ve çok
önemli olması da dikkate alınarak, başvuru yazısının
da bu düşüncelerle Anayasa ve Adafet Komisyonuna
havale edilmesin, Komisyonun konuyu öncelik ve ive
dilikle görüşmesinin Başkanlıkça istenmesdne, havale
kararıyla birlikte, 4, 5, 6 Şubat 1980 tarihli konuya
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ilişkin Genel Kurul tutanakları ile Başkanlık Divanı
tutanaklarının Komisyona verilmesine, Başkanlık Di
vanınca alınan bu kararın ilk birleşimde Genel Ku
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rulun bilgisi in e sunulmasına oybirliğiyle karar veril
miştir.
İhsan Sabri Çağlayangil
Başkan
BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI
BÜT
ÇESİ (.Devam)
2. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü
Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. Sa
yısı : 978)
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Gümrük ve Tekel Başkanlığı bütçesi üzr indeki mü
zakereleri mize kaldığı yerden devam ediyoruz. •
Bakan Sayın Çakmak hazırlar, Komisyon hazır.
Kişisel görüşmelere gelmiştik, bir sayın üye gö
rüşmüştü. Söz sırası Sayın Ali Oğuz'da. Buyurunuz
Sayın Oğuz.
Sayın Oğuz. süreniz 10 dakikadır arz ederim efen
dim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım;
Müzakere mevzuu olan T'elkel Bakanlığı ile ilgili
şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum.
Grupları adına konuşan arkadaşlarım, Bakanlığın
kuruluş, işleyiş, teşkilat ve faaliyetleri hakkında uzun
uzun bilgi arz ettiler, Yüksek Geinel Kurula. Ben, bu
teşkilatlanma ve faaliyetler hakkında mevzulara gir
meyeceğim. Ancak, şu kadarını ifade etmek isterim
ki, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvace
hesinde, gümrük kapılarımızın bugün içinde bulundu
ğu şartlar ve durum ıstırap vericidir.
Avrupa'dan gelen bir turist veya bir yolcu veya
bir işçi, gümrük kapılarına geldiği zaman, yani huzur-u hâkime çıktığı zamanki duyduğu acı ve ıstırabı
duyuyor. Bunu her dışarıya çıkış imkânını bulduğum
zaman dönüşte müşahede ettik.
Bugüne kadar parlamenterler olarak bizim bavul
larımıza fazla el altmıyorlardı; ama Ahmet Remzi
(1) 949 S. Sayılı basmayazı
28 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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Hatip Beyle bu sene yine bir Avrupa dönüşü bizim
bavullarımız da arandı. Bir şey demiyoruz, rnsımlefkietin menfaati bunu gerektiriyorsa aransın; ama ben şu
kadarını biİliyorum ki, bundan önce hizmet görmüş
bakan arkadaşlarımız, değil parlamenter bavullarının
aranması, işçi bavullarının dahi aranmayacağını ve
huzurla memlekete girebileceklerini ifade etmişlerdi.
Biz, kaçakçılığın her türlüsünün veya bu işin suiis
timalinin karşısında olmayı kalbul ediyoruz; ama dı
şarıdan gelen bütün senelerin mesaisini dışarıda ver
miş bir işçinin veya bir turistin, memlekete girerken
bavullarının didik didik edilmesinin de hoş bir şey
olmadığı kanaatindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Gümrük kapılarının daha ziyade Avrupa istikame
tinde nasıl çalıştığı hususunu birkaç cümle ile sizlere
arz etmek isterim. Dışarıya çıkmış olan arkadaşların
çoğunun malumudur. Bilhassa Avrupa memleketleri
arasında zaten gümrük kapılarında bu kabil arama
lar filan da kalkmış neredeyse. Bir Hollanda ile Al
manya arasında girdiğiniz zaiman hudut var mı, yok
mu farkedemiyorsununuz. Onlar kendi
hudutlarını
kaldırırken, bizim hudutlarıımiz arasına da tel örgüler,
tampon bölgeler ve silahlı nöbetçiler koymuşlar ve
bizi de birbirimizden ayırmışlar.
Aslolan, tabii İslam ülkeiletrine kapılarımız açık
olsa, bugünkü sıkıntıların belki büyük bir kısmı aza
lır ve ticaret hacmimiz de ona göre genişler; ama sene
ler senesi, her gelen hayrm Avrupa'dan geleceği kanaati
içerisinde olduğumuz için, o kapıları ardına kadar
açarken, İslam ülkeleriyle olan ticari münasebetlerin
bize hiçbir şey getirmeyeceği kanaati sabitesi içerisin
de, o kapılar da mümkün olduğu kadar sıkı tutulmaya
çalışılmış.
Aziz arkadaşlarım;
. Çay mevzuunda birkaç cümle ifade etmek isterim.
Bugün fabrikaların adedi 801i çoktan aştı; ama
büyük fabrikalar yerine irili ufaklı, muhltelif bölge
lerde ihtiyaca göre küçük işlenmelerin konulmasının
daha isabetli olduğunu mütehassıslar ifade ediyorlar.
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Çünkü, aldığımızın büyük bir kısmını çürütüyor, son
ra da gazetelerden, acı acı, büyük paralar ödenmiş
olan bu hammaddenin denize dökülüşünün şahidi olu
yoruz. Bu da acı bir gerçdk. Ne yapıp yapıp, müs
tahsilden aldığımız bu işlenmemiş mallı değerlendir
mek ve msmlekötin bir kuruşunu dahi israf etmemek
ilgililerin vazifesi cümlesinden olmalı. Eğer küçük işIdtımeler şeklindeki dağılma hayır getirecekse bunun
üzerinde de ilgili arkadaşların durmasında fayda var.
Muhterem arkadaşlarım;
Şu kalan 5 dakikamı, memleketin bugün içinde
bulunduğu büyük ıstıraplar ve sanayileşme mesele
miz, ziraatin geliştirilmesi ve memleketin doyurulma
sı meselesi, bilhassa bu sene çiftçinin ne pahasına
olursa olsun fazla gübre alıp ekimini yapabiimes'i ve
önümüzdeki sene açlığın önlenebilmesi gibi meselele
rimiz var iken, yine gündemlimizde en mühim mesele
neredeyse içki imalatının artırılması meselesi oldu.
Falbrikaların adedinin 17'yi geçtiğini biliyoruz. De
mirperde gerisi ülkeler hariç tutulursa, zannediyorum
devlet ve hükümet eliyle içki yapan, onu vatandaşına
içmesi için radyosundan, televizyonundan da rekla
mını yapan tek ülke belki biz kaldık. Yabancı ülkeler,
ne pahasına olursa olsun, vatandaşına, «Aman sigara
içme, kanser olursun» diyor, «İçki içme, zararlıdır»
diyor ve bunun propagandasını yapıyor, biz de dev
let eliyle, hükümet eliyle içkiyi yapıp vatandaşımıza
aman iç diyoruz. Bununla da kalmıyoruz, milyonları
bulan bu zararlı şeyi tavsiye ederken, arkasından da
yabancıyı getirmişiz, bu da arpa suyudur
diyoruz.
Yüz mi'lyonlörca litre, bunu da iç, sıhhat bul ve bu
reklamını da en kötü bir şekilde, işte «Bu kapağın
altındadır» diyoruz, «Bacanak gelmeden iç» diyoruz
filan... Devlet radyosundan.
ıBurilar hazin bir şey sevgili arkadaşlarım. Çü:.Lü,
memleketimizde, (Geçen bütçelerde de söyledim) mil
letimiz Devletine «Devlet baba» diyor. Baba evladın
eline kadeh vermez, ayıp şey ve onu içkiye teşvik et
mez.
E, ne yapalım?. Denize mi dökelim Allah m ver
diği üzüm nimetini? Hayır. Bunu bir taraftan, reçel,
marmelat ve gıda maddesi olarak değerlendirin dedik.
Bu sene daha başka bir şey karşımıza çıktı; dışarıdan
büyük paralarla benzin alıyoruz, yakıt alıyoruz. Hal
buki dünya bunun üzerine eğildi, alkolün de benzene
karışması suretiyle akaryakıt tasarrufu yapılabilece
ğini ortaya koydu. Bu mevzuda hiç olmazsa bir parça
üzerinde duralım. Çünkü, içki içmeyi teşvik; etmekle
memleketin bir şey kazanacağına ben inanmıyorum.
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Ya hapishaneleri yahut da alkoliklerle akıl hastanele
rini doldurmaktan başka elimize hiç bir şey geçmez.
Hele son siyasi mesullerin, halta onun en başında bu
lunanın; «Bakın bu kadar üzüm potansiyelimiz var,
içki fabrikalarını artıracağız da, içki imal edeceğiz dz,
dışarıya da ihraç edeceğiz.» sözü, ancak inançlı bir
ülkede tebessümle karşılanır. Çünkü, eğer inanıyorısak Allah ve Resûl'u bunun menine dair Cenab-ı Hak'
kın Kur'an-ı Kerİm'de ayetlerle men edilmiş, zararı
ve tahribatı anlatılmış, Cenab-ı Resûl-ullah'un ağızından da «12 kişiye Oenâb-ı Hak lanet etsin» diye
Hadisi Şerifte zikredilmiş. İmal edene de, içene de,
yardım edene de, taşıyana da... Bu hoş bir şey değil.
Bu inançlı memlekette bırakın teşvik edeceğinize ön
leyelim, memleket evladının sıhhatini kazanalım.
Bu bütçenin hayırlı istikametlerde kullanılması
nı ve memlekete millete faydalı olmasını ve hayırlara
vesile olmasını diler, hepinizi saygılarla selamlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — -Teşekkür ederiz Sayın Oğuz.
3. — 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316; C. Senatosu:
1/650) (S. Sayısı: 950)
BAŞKAN — Sayın üyeler; dünkü Birleşimde açık
oylaması yapılan 950 Sıra Sayılı Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığı Bütçesinin açık oylaması ya
pılacaktır. Kupa gezdirilecektir, kupa gezdirilsin.
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C.
Senatosu : 11649) (S. Sayısı : 949) (1)
A) GÜMRÜK
VE
TEKEL
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ (Devam)
2. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/344; C Senatosu : 1/678) {S. Sayısı:
978)
BAŞKAN — Efendim söz sırası, Sayın Ahmet
Remzi Hatip'de. Buyurun Sayın Hatip, söz hakkınız
10 dakikadır efendim.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem
Başkan, değerli üyeler ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığının kıymetli mensupları;
Bütçe Karma Komisyonu müzakereleri sırasında
Bakanlık
Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi bertafsil
(1) 949 S. Sayılı basmayan
nci Birleşim tutanağına eklidir.
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anlatmak fırsatını bulmuştuk. Şu kadarını söylemek
le iktifa edeceğim; gümrük bir gelir mekanizması
olarak mütalaa edilmemeli, bugün gümrük tam ma
nası ile kıskaçları içerisinde bulunduğumuz anarşinin
de, ekonomik zorlukların Türkiye'de yenilmesinde
büyük bir mekanizma olarak kullanılmalı, kaçak ola
rak gekn silahlar ve yine kaçak olarak ekonomik
silah diyebileceğimiz mamul maddelerin gelmesi ve
bunların gelmesinin önlenmesi konusunda her türlü
tedbirin alınması için Bakanlığın ciddi bir şekilde
kuvvetlendirilmesi, Bütçesinin sembolik bir durum
dan çıkarılıp, personelinin fevkalade güzel bir eği
timden geçecek biir sistem ile vazifelendirilmesi ge
rektiğine inanıyoruz.
Bugün, Bakanlık Bütçesi içerisinde yer alan Te
kel Genel Müdürlüğü üzerinde daha- ziyade durmak
istiyorum. Bütçemiz, 756 milyar
olarak Meclislere
gelmektedir. Bu Bütçe içerisinde Türkiye'nin
her
meselesi ile yakından ilgili olan Bakanlığın aldığı pay,
1 milyar 100 milyon civarındadır ki, bu fevkalade
gülünç bir rakamdır. Bunun mutlaka Bakanlık tara
fından ısrarla reel rakamlara ulaştırılması ve Meclis
lerden de bu şekilde geçmesinde büyük fayda vardır;
ama Tekel Genel Müdürlüğünün bu Bütçede aldığı
rakam, 756 milyarlık Bütçedeki rakamı 7 milyar 600
küsur milyon liradır ki, işte bu oldukça düşündürücü
bir rakamdır.
Tekelin almış olduğu bu rakamlar üzerinde Büt
çe raporundaki bazı cetvellerden aktarmalar yapa
rak değerlendirme yapmak
istiyorum. Bu rakam,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı dahi! pek çok bakanlığın
aldığı rakamların çok üstündedir. Burada; Tapu iki
milyar, İçişleri dört milyar, Dışişleri üç milyar, Tica
ret 0,6 milyar. Ulaştırma beş milyar, Çalışma vesaire
bunların aldığı bütün rakamlardan daha yüksektir. He
le Türkiye'nin bugün en nıühim bakanlıklarından birisi
elan Sanayi Bakanlığı dört milyar lira alırken, Teke
lin yedi milyar lira alması ibretamiz bir husustur.
123 milyar lira tutarındaki katma bütçeli idareler
arasında Tekelin cari hizmet ödenekleri 8 nci sırayı
almaktadır. Keza katma bütçeli ödenekler arasında
bir evvelki yıla göre gelişme oranı Tekelin c/c 43 nis
petini 1979'da bulmuştur. Yine bu 30 katma bütçeli
idare arasında ödeneklerdeki payı c/c 4,62 ile dördün
cü sırayı işgal etmektedir.
Demek ki; Devletin en mühim meselelerinden
bir tanesi Tekel olarak ele alınmakta ve bu şekilde
mühim yerler verilmektedir. Devlet Su İşleri, Kara
yolları, Orman, ondan sonra da Tekel gelmektedir,
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aslan payını almakta efendim. Yatırım ödenekleri
48 milyar lira civarında olduğu halde, bu katma büt
çeli idareler arasında Tekel Üçüncü sırayı işgal et
mektedir ve iki milyar küsur almaktadır. Birinci sıra
yı Devlet Su İşleri, ikinci sırayı Karayolları, üçüncü
sırayı Tekel almaktadır arkadaşlar.
Ben Tekel Genel Müdürlüğünde çalışan muhte
rem kimselerin şahı şiarıyla ilgili bir konuşma yap
mıyorum; fakat burada dile getirmek istediğim hu
sus şudur ki; Devletin bu kadar önemli üsleri arasın
da Tekele ayrılan miktarlar oldukça düşündürücü
dür ve Tekel dolayısıyla Devletin gelir sağladığı hu
susu da, oldukça ibret verici bir husustur.
Tekelin meşgul olduğu hususlardan mühim bir
konu tütün olduğu halde, tütünün gereği gibi değerfendiirifemadiğiinıi ve depolarda çürüitüi!|rn;aye terk edil
diğini ve sigaranın dahi dışarıdan ithal edildiği bir dönemi yaşadığımızı görüyoruz. Tütün ekicisi ile
çok yakından ilgilenmek mecburiyetindeyiz. 14 ay
bu işle uğraşan ekicileri mağdur etmemek lâzımdır.
Bugün bir kilo tütünün maliyeti, hele şu son yapılan
devalüasyonlardan sonra daha yüksek nispetlere var
mıştır ki, 70 ile 100 lira arasına varmıştır. Baş fiya
tın geçen sene 87, en düşük fiyatın 25 olduğu bir dö
nemden geliyoruz. Bu sene c/c 50'ye yakın devalüas
yonu da göze alırsak, tütünün çok ciddi bir şekilde
değerlendirilmesi lâzımdır ve bu miktarın mutlaka
yükseltilmesi lâzımdır. Ama, IMF'nin direktifleri ve
talimatları bu merkezde değildir. Buna rağmen bu
çember kırılmalı, daha düşük fiyat vermemeli, üreti
cinin mağduriyetine, tütün bölgelerindeki huzursuz
luğa ve tütün rekoltesinin düşmemesine çare olacak
taban fiyatın hem çok acele alınması, hem de ma
kul bir teşvik edici düzeyde bulunması için çalışma
yapmak gerekir.
Alkollü içkiler mevzuunda yukarıdaki görüşme
ler esnasında bir hayli fikirlerimizıi açmıştık. Sağlığa
alkollü içkiler mutlak suretle zarar vermektedir. Bıirçok hastalığa sebep olmaktadır. Trafik kazaları, ci
nayetler, boşanmalar, cinnetler hep bu alkollü işk'iler
sebebiyledir. Hiç bir şekilde anarşinin başka yerler
de kökünü aramaktan önce, içkinin bu konudaki yap
tığı tahribatı mutlaka göz önünde bulundurmak ge
rekir.
İşte böyle bir ortamda Devlet eliyle alkollü içki
lerin üretilmesi ve bu üretimıin yıldan yıla artarak,
1979 senesinde 120 milyon litreyi bulması, gayet dik
kat edilecek bir husustur. Devlet kendi evlatları mesa
besi ndeki vatandaşların ağzına zehir
akıtmaktadır.
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Mutla'k& ve mutlaka Devletin içki imâlatından elini
çekmesi ve bunun için ilk adım olarak da plan içeri
sinde bulunduğu gibi, Tekel İdaresinin kısımlara bö
lünüp, tütünle tuzla ve içki ile olan kısımların ayrıl
ması ve giderek Devletlin içki imalatından vazgeçmek
suretiyle vatandaşların alkollü içki kullanmalarında
caydırıcı bir rol oynamaya doğru gitmesinde mutlak
lüzum vardır ve bu sebeple ben içki mevzuundaki
bugünkü Hükümet canibinden gelen seslerin oldukça
düşündürücü olduğunu burada noktalamak istiyorum.
Tekel Bakanı rakı sarfiyatının üretimle orantılı
olmadığını, bunu müjde vererek c/c 50 nispetinde ar
tırılacağını beyan etmektedir. Sayın Başbakan, eko
nomik tedbirleri açıklarken yapılacak işlerin en ba
şında, «İki milyon kilo sanayi üzümümüz var, bu
üzümlerin heder edilmemesi için şarap fabrikaları,
ağır alkollü içki fabrikaları yapacağız ve bunları ih
racata göndereceğiz» demektedir.
Halbuki muhterem arkadaşlarım, 120 milyon litre
içki imal eden Tekelin yine bütçe [kayıtlarında gör
düğümüz gibi yaptığı ihracat topu topu 5 milyon lit
redir. Öyle ise ihracat sadece laftan ibarettir. İhraca
tı nereye yapacaksınız? Hıristiyan memleketlere, Av
rupa'ya yapacaksınız. Avrupa içkinin daniskasını ya
pıyor. 12 ay gutör dedikleri içkinin tadını, bilmem
alkolün derecesini biyolojik bir şekilde ölçecek adam
lar besliyor. Bunun karşısına siz içki satarak çıka
caksınız ve para kazanacaksınız ve bizim köylümü
zün mahsulünü değerlendireceğiz diyorsunuz ki, bu
nun esas gayesi milleti zehirlemek, milleti daha fena
bir şekilde işgücünden alıkoymaktır.
Bugün en büyük servetimiz muhterem arkadaş
larım, nüfusumuzdur. Nüfusumuzdan korkmamamız
lazımdır. Doğum kontrolü nasıl büyük bir hile ise
Türkiye'de, işte içki imalâtının çoğaltılması için ya
pılan çabalar da böyle bir kontroldür.
Bulgaristan'a seyahat ettik Senato Heyetiyle be
raber. Her şey, her madde vesika ile satılıyor, bir
tek serbest satış yapan dükkan yok; fakat içki satışı
serbesttir ve en ucuz maldır ve işte Bulgaristan bu
gün köle olarak Rusya'nın emrinde çalışan bir kitle
nin; yani Bulgar vatandaşlarının topluluğundan iba
rettir Türkiye'yi de şuursuz bir şekilde böyle geçim
sıkıntıları içerisinde ve yarın ne olacağının kaygısın
dan uzak tutulmak üzere içkinin emrine verilmesi
fevkalade düşündürücü bir husustur.
Muhterem arkadaşlar;
Sözümü burada meşhur garp
filozoflarından
Alexiz Carrel'in bir benzetmesiyle bitirmek istiyorum.
Alexis Carrel Fransızdır, ilim adamıdır, cerrahtır ve
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kanser üzerine mütehassıstır , der ki; «Yeryüzünde
hangi millet fazla alkol alıyorsa, en az Nobel mü
kâfatını alan da odur.» İşte Fransa'nın en az Nobel
mükâfatı alan bir millet olması, çok miktarda kullan
dığı şarap yüzündendir» der ve kendi milletini ikaz
eder.
Hepinizi hürmetle selamlar, sözlerime nihayet ve
ririm.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip.
Sayın Karaosmanoğlu, söz sırası sizin.
Ancak,
başka söz alan sayın üye yok. Tensip buyurursanız
Sayın Bakandan sonra, isterseniz şimdi, tercih hakkı
sizin efendim.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Arz
edeyim efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın
Başkan, Senatomuzun muhterem üyeleri;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçemizin müzake
resi nedenliyle Ege tütün piyasası hakkında görüşle
rimi arz etmek istiyorum.
Tahminen bu ayın ortalarında
(yanılmıyorsam)
Ege ekici tütün piyasamız açılmış bulunacaktır. Ger
çi Hükümetin elinde almayan nedenlerle bu piyasa
açılması biraz gecikmiştir; ama bu gecikmenin mah
zur tevlit etmeyecek surette telafisi için Gümrük
Tekel Bakanımızın gereken idari ve teknik tedbirleri
tam anlamıyla alacağı kanısını taşımaktayız.
Sayın arkadaşlarım;
Özellikle Ege bölgemizde, Manisa'da İzmir'de,
Denizli, Muğla ve bir kısım Balıkesir çevrelerinde
tütün ekicisi hakikaten büyük meşakkat
içerisinde
çalışır. Büyük çoğunluğu küçük ve orta ziraat işlet
mesi şeklindedir, başka deyimle aile ziraatı şeklinde
tütün yetiştirirler. Tütünün ekiminden, dikiminden,
dizilmesine kadar geçen tüm safhalar fevkalade yo
rucudur, büyük emeği gerektirir ve buna aile ziraatı
olarak yetiştirilmesinde bizatihi aile fertlerinin ken
di kullandıkları emekleri ve diğer masrafları da ka
tacak olursanız, maliyet unsurlarının ne kadar yük
sek olduğunu gayet rahatlıkla anlayabilirsiniz.
Son para operasyonu, alınan ekonomik tedbirler
cümlesinden olarak gayet tabii tarımsal ve sınai ürün
lerin ihracatını artırmaya matuf bir tedbir olarak gö
rülmüştür ki, böyledir aslında. Paramızın dış değeri
nin düşürülmesi, tütün, pamuk, üzüm vesaire gibi
tarımsal, ürünlerimizin dış piyasalara daha rahatlıkla
iatikalıM, daha rahathklja ihracını sağlayacak bir ted
bir olarak düşünülüyor.
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Yalnız burada üzerinde durulması gereken nok
ta şu muhterem arkadaşlarım; tütün üreticisinin alın
terinin değerlendirilmesi şarttır. Mevcut hayat paha
lılığı, zirai girdi maliyetlerinin giderek artması ve bu
arada artan fiyatların bazı ticari mallarda, bzı gıda
mamullerinde ayarlanmalarının gayet rahatlıkla ya
pıldığı bir ortamda, maalesef tütün üreticisinin bu
fiyat mekanizmasına yön verecek bir kudreti, bir im
kânı yoktur.
O itibarla, sosyal hukuk devletinin gereği olarak
Gümrük Tekel Bakanlığımız, Hükümetimiz umuyo
rum ki, son para operasyonunun gerektirdiği derecede
ve surette, ekiciyi mağdur ©taneyecek tarzda, onu tat
min edecek seviyede ve tüccara ezdirmeyecek ölçü
ler içerisinde, tatminkâr ve yerinde bir baş fiyat ve
rilmesini hassaten talep ediyorum. Bu talebim sadece
bendenizin talebi değil, tahmin ediyorum bütün Ege'
li parlamenter 'arkadaşlarımın da hissiyatına tercüman
olmuş olacağım.
Bu itibarla, gereık piyasanın hızlı yürütülmesi, ge
rek eksper arkadaşlarımızın süratle işe eğrlmelerinı'n
temini ve bu arada şu veya bu sebeple, şu veya bu
siyasi faktörle kendi siyasi akidesine tütün eksperti
zini de alet etmeyecek tarzda bir önlemlin alınmasını
bilhassa önemle istirham etmek istiyorum. Çünkü,
zaman zaman gördük bu problemleri maalesef, üre
ticimiz zaman zaman mağdur olmuştur. Bu itibarla
bu piyasada Sayın Bakanımızın gereken bütün tedbir
leri almasını hassaten istirham ediyorum.
Kıymetli arkadaşlarım;
Kısaca maruzatta bulunacağım bir konu da, (Da
ha önce konuşan bazı arkadaşlarım temas etti) güm
rük kapıları meselesi büyük sorun haline gelmiştir
Türkiye'mizde. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün
Gümrük bakanlarımız eksik olmasınlar konuya eği
liyorlar, hatta Sayın Bakanımız da bir tebdili kıya
fetle Ankara Esenboğa Gümrüğüne gitmiş galiba,
gazetelerin yazdığına göre bilmiyorum, tetkik etmiş
derler. Zaten tetkik etmeye lüzum yok, «Görünen
köy kıliavuz isıtemez»
Bu sıkıntıları senelerdir çekiyoruz muhterem ar
kadaşlarım. tşçilerimiz, vatandaşlarımız, kim olursa
olsun, turistler bizim gümrük kapılarındaki keşrne,keşliıkten müştekidir.
Milletlerarası
ilişkilerimizin
çok arttığı, turizm imkânlarımızın genişletilmesi la
zım geldiği ve bilhassa döviz darboğazının gideril
mesinde önemli payı ve katkısı olan ve şu anda hür
metle yadetmek istediğim Türk
işçilerinin gümrük
kapılarında maruz
kalabilecekleri ve şikâyeti mu
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cip olabilecek tarzdaki her türlü davranıştan sakın
dırılacak şekilde korunmaların! ve elden geldiği ka
dar bunlara kanunların verdiği ölçüde tolerans gös
terilmesinin zaruri olduğuna
bilhassa işaret etmek
isterim, kıymetli arkadaşlarım.
Gitmiş, çalışmış bir sene, senede 1 0 - 1 5 gün ge
lecek, çoluğunu çocuğunu ziyaret edecek, o fecaati
görseniz gümrüklerde; valizler oltalarda, çamaşırlar
ortaya dökülmüş, bilmem üç tane gömlek varmış da,
beş tane niye olmuş da, iki tane niye olmamış... Efen
dim, bunlar örf ve adetimizdir, geleneğimizdir kıy
metli arkadaşlarım. Köyüne, kentine giden, dış ülke
den gelen bir işçimiz, köylümüz gayet tabii ki hısım
ve akrabasına, arkadaşına bir şeyler getirir.
Demek istediğim şudur; bu meseleleri kanunların
ve yönetmeliklerin dar çerçevesi içerisinde değil, top
lumun anlayışına, o şahısların durumuna göre takdir
etmek lâzımdır ve kimseyi de şurada itham etmek is
temiyorum. vazife yapıyorlar, ona da
inanıyorum;
ama bu vazife yapılırken de, gümrük kapılarında ge
reken kolaylığın gösterilmesi yalnız işçilerimiz için
değil, turistler için de, vatandaşlar için de şarttır.
Artık milletlerarası ilişkilerin çok arttığı bir or
tamda, biliyorsunuz her gümrükte deklara edilen ma
lın olup olmadığı yerler vardır, lek'ıre edilecek kı
sımlar vardır, edilmeyecek kısımlar vardır. Herkes
ona göre valizi alır, oradan geçer. Aslolan, vatan
daşın veya bir insanın hüsnüniyetidir. Onun hilafı
sabit oluncaya kadar bir işçiye, bir turiste, bir va
tandaşa hüsnüniyetle, iyi niyetle bakmak lâzımdır;
ama ihbar olur, gayri kanuni kaçakçılık mevzuları
olur gayet tabii polis, gümrük memurları ve hükümet
ilgilileri de gereken tedbiri alırlar, bunlar da ayrı bir
problem.
Sözlerimi bitirmeden önce, mahalli bir meseleme
temas etmek isterim Sayın Bakanımız. Akhisar Siga
ra Fabrikamızın bir an önce gerçekleştirilmesi zaten
plan ve program içerisinde yürüyor; ama biraz ge
cikmişti bazı sebeplerle. Bunun da bir an önce 'bitiril
mesinde fayda mülahaza ediyorum. Bir mahalli, böl
ge meselemi de bu arada söylemiş olduğum için özür
diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (AP
sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaosmanoğlu.
Sayın Bakan, bir saniyenizi alacağım. Sorulan
sorular vardır, onları hem Yüce Genel Kurulun bil
gilerine sunacağım, hem de tutanağa geçmesini te
min edeceğim.
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FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, be
nim de bir sorum var efendim.
BAŞKAN — Efendim, soruların, kabul etmiş
olduğumuz karar gereğince Sayın Bakan görüşmeden
evvel kendisine...
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Gönderiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Evet, lütfedin süratle efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki soruların aracılığınızla Gümrük ve Te
kel Bakamı tarafından yanıtlanmasını aygı ile öneri
rim.
Samsun
Muharrem Bartın
1. Çay-Kur Genel Müdürü Bedirhan Birben, da
ha önce yürüttüğü Genel Müdür Yardımcılığı göre
vinden ayrıldıktan onraki dönem için, Danıştay ve
Rize Mahkemesinde devam eden dava sonuçlanmadan;
a) 1978 yılı ikramiye farkları,
b) 1978 yılı teşvik ikramiyesi,
c) 1978 Temmuz, 1979 Şubat ayları arası harcı
rahı,
d) Sekiz aylık maaş tutarı olan yaklaşık 170 bin
Türk Lirası usulsüz olarak aldığı, bu tahakkuka iti
raz eden Tahakkuk Şubesi Müdür Yardımcısı Muh
lis Bilir'i görevden aldıh doğru mudur?
2. Eski Genel Müdür Nedim Yılmaz'a da aynı
biçimde ve usulsüz olarak aynı miktarda ödeme yap
tırdığı doğru mudur?...
3. Çay Kurumu Lojman Yönetmeliğine aykırı
olarak, Çay-Kur lojmanlarını yakınlarına dağıttığı
doğru mudur?
4. Çay-Kur Genel Müdürü Bedirhan Birben eği
tim durumu yetersiz, meslek deneyimi olmayan, kar
deşi Orhan Birben'i Çay Kurumunun en önemli çay
fabrikası Pazar'a müdür olarak, aynı durumda olan
diğer bir yakınını Çay Paketleme Fabrikası Müdür
Yardımcılığına atadığı doğru mudur?
5. Çay-Kur Genel Müdürlüğü
Ankara İrtibat
Bürosunun, bir Rize milletvekilinin özel bürosu bi
çiminde kullanıldığı, ikram ve telefon masraflarının
kurumca karşılandığı konusunda yaygın söylenti var
dır, doğruluk derecesi nedir?
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırbaşh'nın da bir
soru önergesi var, o da sunuluyor.
«Sayın Gümrük ve Tekel Bakanına yazılı cevap
verilmesi için sorumuzdur :
1. Burdur Bucak kazası ve civarında ekilmekte
olan Virjinya tipi tütün piyasasının Ege Tütün Piya
sası ile birlikte açılması,
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2. Tütün fiyatının (Virjinya tipi) tespitinde de
valüasyondan mütevellit gerçek ve memnuniyeti mu
cip bir seviyede tespiti,
3. Mahallinde alman tütünler çoğu zaman nakledilmediğinden Tekel ve müstahsil zarar gördüğü
için Bucak'ta acilen tütün ambarı ve deposunun yap
tırılması.
Burdur
Faik Kırbaşlı»
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
Sayın Bakan, bir hususu göz önünde bulundur
manızı istirham edeceğim.
Sayın üyelerimizin gerek konuşmaları esnasında
size tevcih buyurdukları sorulara cevap vermek, ge
rekse şimdi Yüce Genel Kurulun ve sizin bilginize
sunulan soruların cevaplandırılması ile birlikte sü
reniz yarım saattir.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI A H M E T ÇAK
MAK (Bolu Milletvekili) — Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde
grupları ve şahısları adına fikirlerini beyan eden sa
yın üyelere teşekkürlerimi arz ederim.
Şüphesiz yardım edici ve yapıcı görüşlerinden Büt
çenin tatbikinde azami surette istifade
edilecektir.
Bana ayrılan yarım saatlik sürede çok geniş, detaylı
bir görüşme yapamayacağım. Ancak, satırbaşları ha
linde değinilen konulara temas edebildiğim ölçüde
cevap arz edeceğim.
Evvela personel ile ilgili beyanlara cevap arz ede
yim.
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü söz
lerine başlarken, «Yolsuzlukların alıp yürüdüğü bir
Bakanlıkta...» diye söze girdi. Arkasından da yapı
lan atamaları eleştirdi. Hiç şüphesiz evvela çalışma
arkadaşlarımı, en yakın arkadaşlarımı seçerek göre
vi yapmam yadırganmayacaktır. Çünkü, ben yine
kendilerini Bakanlık içerisinden değerli, temayüz et
miş arkadaşlarımızın içerisinden seçmiş bulunuyo
rum.
Bunun yanında başkaca mağdur edilmiş, sürül
müş, kıyıma uğramış memurdan bahsetmek mümkün
değildir. Zira, bugüne kadar yapılmış olan tayinler
de müfettiş raporları, o istikametteki teklifler ve biz
zat memurların kendi ailevi sebeplerle talepleri göz
önüne alınarak bu tayinler gerçekleştirilmiştir.
Halbuki geçen dönemde Cumhuriyet Halk Par
tisi ağırlıklı Hükümetinin 'istifasından göreve geldiği-
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miz 12 Kasım tarihine ıkadar 364 memurun nakille
ri yapılmış, 22'i dışarıdan, başka kuruluşlardan nak
len olmak üzere 277'de açıktan tayin yapılmıştır. Bu
sebeple halihazırda Bakanlıkta kadro kalmadığından
hizmetin gereği yeni atamalar yapacak durumda de
ğilim.
Ayrıca, bu yapılan tayinler 657 sayılı Kanunun
33 ncü maddesinin, «Kadrosuz memur çalıştırılamaz»
kesin hükmüne rağmen, 277 memur kadrosuz tayin
leri yapıldığı için altı aydır görevde olmalarına rağ
men maaşları verilememektedir. Bu hukuki durumu
çözmeye çalışıyoruz.
Ayrıca, 1977 yılında göreve alınmış memurların
terfileri dahi yapıldığı halde asaletleri tasdik edilme
miş bu kanuni vecibe de yerine getirilmiştir.
Ayrıca, başka yerlerde harcırah ve yevmiye veri
lerek çalıştırılan, karşılıklı çalıştırılan memurların da
bu kanuna uymayan ve Devletin Hazinesini zarara
sokan durumları ortaklan kaldırılmış ve tayinlerde
yapılan usulsüzlükler,' kanunsuzluklar
hakkında da
gerekli çalışmalar ve tahkikat yapılmaktadır.
Ayrıca değerli sözcülerin temas ettikleri, memur
ların görevlerindeki aksamaların asıl nedeni olan,
hizmete alınmadan önceM eğitimden geçmemiş du
rumları ve daha sonra hizmet içerisinde, görev sıra
sında yine eğitim görmeleri hususu dikkatle ele alın
mış ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.
Sayın senatörler;
Kaçakçılık deyince ilk önce Gümrük ve Tekel
Bakanlığı akla gelir. Kanunun bize yüklediği sorum
luluğun gereği biz, yalnız gümrük bölgelerimizde ve
bunun yanında Çanakkale ve İstanbul Boğazı böl
gelerinde kaçakçılıktan sorumluyuz, muhafaza ile
görevliyiz. Bunun dışındaki kısımlarda Jandarma Ge
nel Komutanlığı, içişleri Bakanlığımız görev yap
maktadır. Ancak, bugünün şartları içerisinde kaçak
çılığın önlenmesi bakımından daha koordine, daha
birlikte çalışmayı temin ederek, başta silah kaçak
çılığı olmak üzere, her türlü kaçakçılığın önlenmesi
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, değerli
arkadaşlarımızın temas ettiği gibi, günün şartlarına
uygun, kaçakçıların imkânlarına karşı araç, gereç ve
teçhizat bakımından da organize olmak için gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.
Şüphesiz, kaçakçılıkta bir unsur olarak görülen
TIR kaçakçılığının önlenmesi için de yeni tedbirler
düşündük, TIR güzergâhları üzerinde mahaller teş
kil ederek, gümrük vazifelileri koyarak, bir TIR zin
ciri meydana getireceğiz ve bu sure'tle bir kapıdan
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TIR'ın, diğer kapıdan transit geçerek çıkacak ise ma
lını içeride boşaltmadan, kaçakçılık yapmadan çık
masını sağlamış olacağız. Ayrıca TIR karnelerinin
daha iyi takibi bakımından
bunların
kayıtlarının
merkezde toplanması arz ettiğim tedbirler arasında
dır.
Bir başka husus, gümrüklerdeki nullar üzerinde
Bakanlığımızın tasarrufu olduğu hakkındaki kanaat
tir. Bugünkü mevzuatımıza göre gümrüklerdeki bü
tün malların satılması, tasfiyeci işi tamamen Devlet
Malzeme Ofisine aittir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
olarak bizim buradaki görevimiz bu araç, gereç,
mallar ve emtiaya ait kayıtların evrakının bir an ön
ce Devle't Malzeme Ofisine tevdi edilmesinden ibaret
tir. Bu yönde de daha çabuk netice alınması, bu ka
yıtların süratle Devlet Malzeme Ofisine gönderilmesi
için tedbirleri aldık ve gümrüklerdeki malların bir
an evvel tasfiyesini bu suretle temin edeceğiz ve ora
da uzun yıllar; 20 sene, 30 seneden beri, belki daha
fazla süreden beri bulunan malların bu sure'tle da'ha
fazla heder olmasına imkân vermemek, üstelik milli
ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak durumun
dayız.
Muhterem senatörler;
Gümrük kapıları gerçekten bugün Türkiye'nin
ihtiyacına cevap verecek durumda değildir. Şüphesiz
yurt dışında çalışan işçilerimizin de daha fazla gi
diş - gelişleri sebebiyle büyük izdiham olmakta, bek
lemeler, bahis konusu olmaktadır. Bu kapıların gü
nün şartlanna uygun, Devletin vakarına uygun, mü
tenasip bir duruma getirilmesi için de çalışmalar yap
maktayız. Edirne - Kapıkule'de yaptığım tetkiklerde
gördüm. Şu anda kış mevsimidir ve ancak bir sakafş;ı altında, bir örtünün altında, her tarafı açık güm
rük muayenesi yapılmakta, triptik muamelesi yapıl
makta, pasaport muamelesi yapılmaktadır ki, yapı
mı Türk Turink Kulübe bırakılan binanın her halde
kısa sürede bitirilerek hizmete girmesi gerekmekte
dir.
Gümrüklerdeki işlemlerin süratle yapılması için
çalışmalar yaptık.
Oradaki görevlilerimize gereken
direktifleri verdik, tedbirler aldık. Ayrıca daha da
kolaylıklar getirilmesi
hususundaki
çalışmalarımız
sen safhasına ulaşmıştır.
Gümrüklerde bir ademi merkeziyet sistemine git
meyi işin icabı olarak ve süraitlendirilmesinin gereği
olarak görüyoruz. Bu cümleden olarak gümrük baş
müdürlüklerimizde hukuk servislerini de ilâve etmek
suretiyle ihtilafları mahallinde çözmeyi hedef almı
şızdır.
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Yolculara kolaylık konusunda arkadaşlarımız be
yanlarında şikâyet ettiler; herhangi bir özel, ağırlaş
tırıcı hiç bir hususu ne telkin e'tti'k, ne tebliğ ettik.
Tam tersine kapılarımızda, bilhassa işçilerimizin yu
valarına bir an önce kavuşmalarını temin için işlem
lerinin çabuk görülmesi, muayenelerinin sondaj usulü
yapılması genelge yayınlanmak suretiyle bildirilmiş
tir. Ayrıca, burada bazı gecikmeler varsa, bazı fazla
aramalar oluyorsa, bu da yine işlilerin birbirlerini
ihbardan veya otobüslerin gelişinde, falan otobüste
şöyle Türk Parası var kaç milyon veya yabancı para
var veya kaçak şu emval var diyerek telgrafla veya
başka türlü ihbarlarda bulunmalarından ileri gelmek
tedir. Bilhassa silah kaçakçılığı yönünden üzerinde
hassasiyetle durduğumuz için yapılan ihbarları de
ğerlendirmek ve ona göre aramaları itina ile dikkatle
vapmak durumundayız.
Bu cümleden olmak üzere, yine işçilerimizin yu
vasına, buradaki çoluk çocuğuna getireceği hediye
m'ktarını aldığı yerdeki alış fiyatından daha iyi bile
bileceği için 2CQ Alman Markı olarak veya Türk Pa
rası karşılığı olarak artırma yolundaki çalışmalarımız
ve ayrıca hediye olarak gönderilen miktarın ICO Al
man Markı veya karşılığı Türk; Lirası olarak artırıl
ması çalışmamız sona ermek üzeredir.
Tabii bunda hiç şüphesiz işçilerimizin memlekete
daha fazla döviz gönderebilmesi,
kazandırabilmesi
yolunda da başkaca özendirici çalışmalarımız vardır;
ama üzülerek ifade edeyim k'i, dün aldığım bir mek
tupla iki husus dile getirilmiş. Birisi, Almanya'da
aşırı solcu Halkın Kurtuluşu Derneği, «Türkiye'ye
döviz göndermeyin» diye işçiler arasında propagan
da yapar, büroşür dağıtırken; bir başka İslâm cemi
yeti de, «Türkiye'ye döviz gönderirseniz put yapar
lar» diye camilerde söyleyecek duruma gelmişlerdir.
Put dedikleri de Meclisin önüne yapılacak Atatürk
anıtını hedef alarak söyledikleri sözdür.
Muhterem senatörler;
Değerli Halk Partisi sözcüsü Bakanlıktaki bir di
rençten bahsetti. Vaktim kısa olduğu için uzun uzun
temas edemeyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim ki;
benden evvelki bakan arkadaşımın zamanında yani,
Halk Partisinin Hükümet olduğu devirde dahi, Bakanliktaki aşırı sol kuruluşlar, nisan, mayıs ayların
da yaptıkları toplantılarında faaliyet raporuna dahi
koymuşlar ve «Bize kim olduğumuzu sorarsanız, Leninistız» diye kendi faaliyet raporlarına dercedebilmişlerdir.
Bundan sonra, Bakanlıkta daha tayin olmadan,
hiç bir çalışma arkadaşımı seçmeden, 23 Kasımda;
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yani 12 Kasımda göreve gelişimizden 11 gün sonra
bildiriler
dağıtabilmişlerdir ve bu bildirilerde de,
«Önümüzdeki kavga günleri çetin olacaktır. Faşizme
geçit yek.. Faşizme ölüm»1 diye beyannameler dağıt
mışlardır. Daha sonra 4 . 12 .. 1979'da bir başka
direniş olmuş Bakanlıkta 18 . 12 . 1979'da Bakanlık
katında 20,0 kadar solcu memur ve dışarıdan gelen,
aynı şekilde eyleme girişmişlerdir. Değerli sözcünün
bahsettiği 19 Aralıktaki hadisede de, yine aynı şekil
de dışarıdan gelen solcular ve içerideki kendi fikriya
tında olan kişiler böyle bir eylem'i yapmışlardır.
YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Örfi idare öyle
demedi ama.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Örfi idare öyle demedi ve
ben örfi idareye değerli arkadaşımın...
HASAN İLDAN (Elazığ) — Öyle söyledi.
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — «Sayın Bakanı yalan söy
leyerek yanıltmışlardır» dedikleri gibi, Sayın Komu
tana da kendilerini yanılttıklarını söyledim.
Bunun bir delili, halihazırda o günkü eyleme ka
tılan solcuların hepsi örfi idarede tutuklu ve hakla
rında takibat yapılmaktadır. Bunların içerisinde iddia
edildiği gibi, eğer bir tane tavsif edildiği gibi kişi
varsa, söylenir, ben de bu söylediğim sözleri geri
alırım.
Değerli grup sözcüsünün söylediği kişiler, her
halde kendilerini teşhiste görevlerini yapan kişiler
olduğu için böyle bir şikâyetin konusu olmuştur. Ya
ni bahsedilen odacılar.
Muhterem senatörler;
Sigara yokluğundan bahsedildi.
SADETTİN DE MİR AYAK (Aydın) — Çay da
yok galiba.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Oraya da geleceğim efen
dim.
Şüphesiz, sigara yokluğunun bugün için baş se
bebi, İstanbul'daki fabrikalarımızdaki direniştir. Bu
da aynı şekilde Bakanlıkla bağlantılı İstanbul'da Cibali Fabrikasının yakınında, 300 metre yakınında
öldürülen bir işçi (Ki, o da bir memleket evladıdır.)
vesile ittihaz edilerek ve Kahramanmaraş olaylarının
yıldönümü aynı şekilde bahane edilerek çıkarılmıştır.
Halihazırdaki bu direnişin hiç bir kanuni mesnedi
yolciur. 21 Aralıktan bu yana fabrikalar çalışmamak
tadır.
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ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Hükü
met nerede?
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Hükümet, engel olanları,
tahrik edenleri, çalışmamaya teşvik edenlerin iş akit
lerin! feshetmiştir, tşçi fabrikaya girmekte, makine
ye elini sürmemekte, çalışmamaktadır.
Bizim buradaki hassasiyetim'iz, gerek herhangi
bir can kaybına maruz kalınmasın, gerekse fabrika
larımız tahrip olunmasın diye gösterdiğimiz hassasi
yettir ve bugün Türkiye'nin aylık filtreli sigara ihti
yacı 4 - 4,5 milyon kilodur. Bunun % 60,'ını, 1 mil
yon 350 binini Cevizli'deki sigara fabrikası, 75 bin
kilosunu da Cibali Fabrikası yapar. Filtresiz sigara
ihtiyacı ki, 1 milyon 700 bin kilodur; bunun da %
30'unu, 500 bin kilo civarındaki miktarını Cibali
Fabrikası yapmaktadır. 1,5 milyon, fason imalattan
gelen sigara var; Malatya, Adana sigara fabrikala
rından gelen sigara var. Bu suretle şu anda sigara
açığımız vardır.
Değerli arkadaşım Bakanlıktaki eylemden bahse
diyor. Benim, o zaman, bir ricam olacak. Maltepe
Ambalaj Fabrikasına giden Cumhuriyet Halk Partili
sayın bir senatör ve iki milletvekili ikna suretiyle,
büyük bir çalışmanın, gayretin neticesi faaliyete geçen
fabrikaya girmek suretiyle işçileri yeniden eyleme ve
çalışmamaya sevk etmişlerdir. Bugüne kadar Tekelin,
bu fabrikaların çalışmamasından dolayı zararı, sigara
yokluğu bir yana, 1,5 milyarı aşmıştır. Bu gibi faa1 i yetlerde arkadaşlarımızın...
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Yan
lış, Sayın Bakan.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin efen
dim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Değil yanlış efendim, de
ğil efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Karşı
lıklı görüşmeyin Sayın Bakan, rica ediyorum.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Bu sözlerimi, yalnız kendi
malumatımı değil, emniyetin, örfi idarenin beyanları
na istinat ederek: yapıyorum.
MUSTAFA DELÎVELİ (Hatay) — Kimmiş bu
vatanperver, ismini açıklayın?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica
ederim müdahale etmeyin.
RIZA A K G Ü N
(Kahramanmaraş) — Senden
başka bir adam.
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MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Öyle mi?..
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale müdahaleyi
getirir. Sayın Delivel'i, müsaade buyurun Sayın Ba
kan âciz değil beyandan efendim, rica ederim.
RİZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Hatay'ın
anasını ağlattınız.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica
ederim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANİ AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Rakı yokluğundan bahse
dildi.
Şüphesiz, akaryakıt darlığından bir ölçüde içki
fabrikalarımız da etkilenmiştir; ama ancak bu nok
sanlık giderilmiş ve fabrikalarımız çalışmaya başla
mıştır. Ancak bu defa Paşabahçe'de'ki şişe imalatın
da ki noksanlık bizi yeniden bir sıkıntıya sokmuştur.
Her şeyi açık olarak huzurunuzda ifade ediyorum ve
bunun karşılığı olarak da biz, «Acaba değişti mi?»
demeyeniniz diye arz edeyim; şarap şişelerine rakı ve
votka doldurmaya başlamış bulunuyoruz. Sanıyorum
ki, kısa sürede bu şişe darboğazı da aşılmak suretiyle
bu yokluk giderilecektir. Bütçe Komisyonunda da
arz ettiğim gibi, geçen yıl 42 milyon litre civarında
olan üretim, bu sene 66 milyon litreye kadar çıkacak
durumdadır. Bu, hiç şüphesiz değerli arkadaşlarımın
söylediği gibi bir müjde değil, bir ihtiyacı karşıla
maktan ibarettir.
Ayrıca, Batı Almanya'ya 2 milyon 686 bin litre
ve Benelux Devletlerine de 1 milyon 26 bin litre
s_-vk edeceğiz, satış yapıyoruz.
Burada özel sektörün ihracat bazntıda içki ima
latı hususuna değinildi. Şüphesiz dışarıdan gelen 'turist
ler olsun, diğer talepler itibarı ile olsun, Türk içkilerine
karşı bir talep belirmeye başlamıştır. Bilhassa dövize
ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda böyle bir ihracatın
memleketimize şüphesiz katkısı olacaktır. Esasen,
Cumhuriyet Halk Partisinin, Bütçenin tümü üzerin
deki görüşmesini yapan Sayın Sözcü, «üzümlerim'izin
Devlet eliyle alınması artık kalacak ve özel sektö
rün insafına terk edilecek» şeklindeki beyanı gerçeğe
uymamaktadır. Çünkü zaten 425ü sayılı Kanuna gö
re, ihracata dönük içki imal etmek ve satmak ser
besttir.
Çay konusuna değinmek istiyorum.
Muhterem senatörler;
Türkiye'nin yaklaşık
olarak yıllık çay tüketİrhi
70 milyon kilo civarındadır. Halihazırda 107 milyon
kilo çayımız stok halindedir. Yani, ihtiyacımıza karşı
bir buçuk seneyi aşacak tarzda mevcut çayımız var285' —
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dır. Ancak, aynı şekilde arz ettiğim gibi, akaryakıt
sıkıntısı, dağıtımdaki noksanlık, akaryakıta bağlı olan
noksanlık bu sıkıntıyı doğurmuştur; ama bir yandan
da şunu arz edeyim; bir ölçüde stoklama da vardır.
Ankara'nın normal ihtiyacı günde 15 tondur. Ankara Paketleme Fabrikasından günde 28 ton çay dağıtıyoruz, ayrıca 20 - 25 ton da Rize'den getirip dağıtıyoruz, elli ton çayı saat 13.00'te dağıtıyorsunuz,
İ4.0j'te bakıyorsunuz yok. Böyle de bir sıkıntıyla
karşı karşıyayız.
Muhterem senatörler:
Şüphesiz, arkadaşlarımız
.sorunları vardır. 555 milyon
yar 48 m'iyon lira ödenmiş,
İmha edilmiştir ki, karşılığı
TL/dır.

değindiler, çayın
kilo çay alınmış,
bunun 92 milyon
aşağı yukarı 1,5
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ı
Değerli senatörler;
J
Tütün piyasası hakkında arkadaşlarımız beyanda
I bulundular. Şüphesiz tütün piyasası uygun bir tarih
I te açılacaktır ve bu tütün piyasasında son kararlar,
tedbirler de dikkate alınarak üreticinin alınterinin
I
karşılığı verilecektir; ama hiç şüphesiz ekonomik ted
I
birlerin ziyama da imkân verilmeyecek şekilde; fa
I
kat mutlaka üretici de mağdur edilmeyecek şekilde
bir fiyat tespiti yapılacaktır ve yine üretim yerlerin
I
de alımların çobuklaştırılması, bedellerinin kısa sü
rede verilebilmesi için, teslimin çabuk yapılabilmesi
I için gerekli tedbirler alınmıştır ve arkadaşların sa
nıyorum şaka olarak söylediler; bu alımda, fiyatta
IMF'nin herhangi bir dahli olmayacaktır merak et
I mesinler.

büyük
8 mil
kilosu
milyar I

Bugün çay bahçelerimiz çalılık haline gelmiştir.
Bugün hasat makasla yapılmaktadır ki, çay tekniğiyle
bağdaşmpsı mümkün değildir. Haşatı yaparken,. şüp
hesiz toplama anında daha fazla işçi istihdam etmekten kaçınmak için makasla yapıyorlar. Makasla keserken bir başka tomurcuk, bir başka körpe yaprak
heder oluyor, ziyan oluyor.
Ayrıca verimden fazla, alım yapılmıştır. 6 yılda
% 117 istihsal fazlası vardır. Yani, bu dekar başına
1050 kilograma ulaşmıştır. Bugün dünyada meşhur
ve 12 ay üretim yapan Kenya'da dahi dekar başına
50(0 kilogramdır. Değerli sözcü arkadaşım, değindi,
«2,5 yaprak» diyor. Ben 3,5 yaprağa falan da razıyım. 2,5 yaprak, çayın içerisinde % 85 olması lazım gelirken, bugünkü standartlara göre c/( 12'ye
düşmüştür. Onun için, bu konuda tedbirler alacağız,
toprak analizlerini yaptıracağız, verimli ürün cinsle
rini getireceğiz, çay bölge haritalarını ve verimsiz
bahçelerin ıslahı meselelerini dikkatle takip edeceğiz,
tedbirler alacağız. Ayrıca, çay üreticisiyle gerçek bir
diyalog kurarak, kendi menfaatine uygun olan bu
tedbirlerin alınmasını mutlak surette sağlayacağız.
Tuz konusuna da temas etti değerli arkadaşlarım. Halihazırda 1 milyon 200 bin tona yakın tuz
istihsalimiz vardır. Bu, mutfak olarak ve hayvancılıktaki ihtiyacımıza yeter. Ancak, sanayileşen Türki
ye'de sanayi tuzu büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, gerek idaresinde, gerek taşımasında, gerek da
ğıtımındaki zorlukları da nazara alarak, tuzu bir müstakil genel müdürlük halinde Ankara merkezine almayı, yeniden düzenlemeyi öngördük, bu konudaki
çalışmalarımız son safhasına gelmiştir.
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SADETTİN DEMİRAYAK
ayına kalmasın Sayın Bakanım.

(Aydın)

— Mart

G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET
j ÇAKMAK (Devamla) — Kalmaz inşallah.
Muhterem senatörler;
I
Yabancı sigara üretimi veya özel sektöre sigara
I yapımı konusunda değerli sözcüler fikirlerini söyledi
ler ve bir ölçüde de endişelerini izhar ettiler.
I
Bizim Hükümet Programına bu konuyu koyusuI muzun anasebe'bi, yurda giren kaçak sigarayı önle
I mek, kaçak sigaraya giden döviz kaybını önlemek
ve ayrıca tütünümüzü yaprak olarak satmak yerine,
I mamul hale getirerek satmak, hem bir katma değer
I den faydalanmak, hem daha fazla değerlendirerek
I memleketin menfaatini korumayı hedef almışızdır, o
I şekilde koyduk. Bir gerçek var ki, biz üreticinin her
I hangi bir şekilde mağdur olması gibi bir neticeye git
I meyeceğiz. Çünkü, yabancı tütün ithal ederek sigara
yaptırmayacağız. Yine kendi üreticimizin ürettiği tü
| tünlerden bu sigaraları yapacağız. Ayrıca, bu konuyu
I çok uzun görüşmek istemiyorum. Çünkü, eğer kati
I kararımızı verirsek (Ki, araştırma safhasındadır)
I 1177 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde değişiklik
I yapacağız, bir teklifle geleceğiz. Gerek Yüce Mec
liste ve gerekse Yüce Senatoda ariz amik görüşüle
I
rek, memleket menfaatine en uygun şekilde karara
I
bağlayacağız.
I
BAŞKAN — Sayın Bakanım, şu anda süreniz
I bitmiş bulunuyor, sorular da var daha... Lütfedersi
niz.
r
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI A H M E T
I ÇAKMAK (Devamla) — îki dakikanızı rica ede
I yim.
I
BAŞKAN — Hay hay efendim, rica ederim.
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G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Fakat, bu noktada bir hu
susa değinmek istiyorum. Halihazırda yerli filtreli
sigara imalatımız 37 milyon kilogram 1980' hedefi
olarak, 1 8 - 1 9 milyon kilogram fason yaptırıyoruz
55 milyon kilogram. 20 milyon kilogram da filtresiz
sigara yapıyoruz. Görüldüğü üzere fason yaptırmamı
za rağmen, bugün Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak
tan uzağız. 7 tane fabrikamız inşa halinde. Bunlar
bittiği takdirde, 27 milyon 50O bin kilogram daha
filtreli sigara tüketeciye arz edilebilecek durumdadır;
ama Tokat 1981 ortasında, Samsun. 1981, sonu, Akhi
sar 1982 ortası, Diyarbakır 1982 sonu, tzmir 1983
ortası. Erzurum 1983 sonu. Bitlis 1983 sonu olarak
planlanmasına rağmen; maalesef transferleri yapmak,
müteahhitlere verildiğinde değişen fiyatlar karşılığın
da tasfiye, yeniden ihale gibi sebeplerle maalesef
uzamaktadır.
Netice itibariyle bunların daha kısa sürede yapı
labilmesi için yeni önlemler almaya mecburuz.
Arkadaşlarımız bütçenin tümü üzerindeki konuş
malarda öne sürmüşler. Bir, iki noktada maruzatta
bulunayım.
Bira için. Tekel 60 milyon litre bira yapıyor.
1969'da başlayan Efes ve Tuborg bugün için 223
milyon litreye çıkmıştır. Şimdi, bunların üzerinden
birada % 20 Devlet İstihsal Vergisi alıyor. Kibritten
de aynı şekilde alıyor. Netice itibariyle Devletin bun
dan bir kaybı yok, üstelik ihtiyaç karşılanıyor. Kib
ritte 1978 itibariyle 39 bin sandık Tekel üretiyor,
özel şirketler (Detaylı, söylemeyim) 850 bin sandık
kibrit üretiyor. Eğer, yalnız Tekele kalsaydı, bun
ları karşılamamız mümkün olmayacaktı ve şimdi bir
de kibrit buhranından bahsedilecekti.
Bu suretle Sayın Başkanın ikazına da uyarak söz
lerimi tamamlamak istiyorum. Satırbaşları halinde
değindiğim bu hususları burada noktalamak istiyo
rum.
Bir son konu da, değerli arkadaşlarımız söyle
diler, yolsuzluklar konusundaki tetkikatımız devam
etmektedir. Bakanlığımızda asıl ve muavin müfettiş
olarak 45 kadromuz var. İşimizin gereği olarak her
gün de, gerek kaçakçılık ihbarı olsun, gerek başka
türlü ihbarlar olsun 2 - 3 ihbar gelmekte ve her mü
fettişin elinde (Vaktiyle bu görevi yapanlar bilir)
8, 10, 15, 20'ye kadar dosya bulunmaktadır. Gecik
meleri değerli senatörlerin bu noktadan almalarını
istirham ediyorum. Neticeler alındığında hiç şüphesiz
huzurunuza getirilecektir.
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Sayın Başkanım, soruları burada dinledim. Sayın
senatörlere yazılı olarak cevap arz etmeme müsaa
denizi rica ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Yüce Senatoyu saygıyla se
lamlarım. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bartın ve Sayın Kırbaşlı'nın sorularını Sayın Bakanımız, yazılı olarak
cevaplayacaklarını beyan ettiler.
Sayın Tahtakılıç, son söz için bir talebiniz oldu
efendim. Yüce Genel Kurulun kabul etmiş bulunduk
ları Danışma Kurulu kararının 10 ncu maddesinin
son cümlesine göre, size sayın Divan üyesi arkadaş
larımızın da görüşünü alarak beyan edeyim, buna
olanak bulamadık. Daha evvel Sayın Ragıp Üner'de
bu konuda söz istemişlerdi, yine aynı gerekçeyle im
kân bulamamıştık. Programın görüşülmesine başlan
masından sonra, kesin olarak hiçbir şekilde söz kay
dı yapılmaması kararı olduğu için.
Arz ederim efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan,
oturduğum yerde arz edeyim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Batum arka
daşım açık söyledi. Son sözün milletvekilinde olma
sı, Anayasa ve Tüzük gereğidir ve egemenliğin ulusa
ait olmasının temel kuralıdır. Mademki son sözü ve
receğiniz bir senatör müracaat etmemiştir, siz bu
yolu Danışma Kurulunun kararına uygun olarak da
vermeye mecbursunuz. Çünkü, Parlamentoda dinle
yici mevkiinde değilim. Vaiz çıkacak, vaaz edenler
dinleyecek... Böyle bir usul Parlamentoda yoktur.
Onun için rica ederim, 10 dakikayla hiçbir şey aksamaz, prensipleri yerine getirmiş olursunuz. Arz et
tiğim bu husus Anayasaya da uygundur. Bir kimse
müracaat etmediyse, Bakandan sonra, Parlamentoda
dinleyici mevkiinde kalmamak için bu prensip orta
ya konmuştur. Rica ederim sizden,
Batum'un da
söylediği gibi bırakınız ben değil, kimse son sözü bir
parlamentere verin.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Başkanlık sık sık müşkül mevkilere düşmektedir.
Bilmiyorum, bizim aczimizden midir, yoksa alınan
kararların açık olmamasından mıdır?...
Efendim, arz ediyorum; bu Programı Yüce Ge
nel Kurul kabul etti, Danışma Kurulu Kararını bu
Yüce Genel Kurul kabul etti...
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, Ge
nel Kurul neyi kabul etti?...
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BAŞKAN — Arz edeyim efendim, bir saniye
efendim, müsaade buyurun...
10 ncu maddenin son cümlesi aynen şunu söylü
yor: «Görüşülecek Programa geçildikten sonra hiçbir
şekilde söz kaydının yapılamamasına...»
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tamam, ama
sonrasını okuyun maddenin.
BAŞKAN — Bitti efendim, o son cümlesi.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — 6 ncı müra
caat eden son sözü söyleyecek.
BAŞKAN — Efendim, 6 kişi bu süreyle mukay
yet. Yani, bir gün evvel müracaat edecekler. Ne za
mana kadar?... Programın görüşülmesine başlayınca
ya kadar.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Efendim, biz Divan olarak imkân
göremedik, arz ederim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, rica edeceğim sizden. Ben 8.40'ta geldim, mü
racaat ettim birinci günü. Müracaat eden yoksa, siz
parlamentere söz vermeden görüşmeleri kapayamazsınız. Anayasaya aykırı hareket etmiş olursunuz.
BAŞKAN — Efendim, bendeniz kapamıyorum.
sizin kabul ettiğiniz bu karar kapatıyor.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Kapatmıyor.
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BAŞKAN — istirham ederim efendim, son sözü
de ayrıyeten sordum, sayın üyeye tercih hakkını sor
dum, öyle tensip buyurdular. Oy birliğiyle bu görüş
teyiz. Arz ederim efendim.
Sayın üyeler;
Bu suretle Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi
üzerindeki görüşmeler, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
ve Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1980 mali yılı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çoklu
ğuyla kabul edilmiştir.
Efendim, (A) cetvelinin bölümlerini okutuyorum.

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, kusura
bakmayın efendim. Arz ederim efendim...
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, kürsüden izah edeyim, yanlış bir tutum içinde
siniz.
BAŞKAN — Efendim, görüştük efendim, arz ede
rim, müsaade buyurun, efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Reye müra
caat ediniz efendim.
BAŞKAN — Efendim, istirham ederim, her tale
bi, açık, sarih kararları da bir kere daha müzakere
etmeye kalkarsak, biz bu işlerin altından kalkama
yız. Biz Divan olarak olanak göremiyoruz Sayın Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, o karar Tüzüğü ortadan kaldırmıyor, düzenliyor.
Düzenleyici bir kararla siz parlamenterin son söz
hakkını kullanmasına mani olamazsınız.
BAŞKAN — Efendim, bendeniz mani olmuyo
rum, arz ediyorum, sizin kabul buyurduğunuz ka
rar...
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sizin şahsiye
tiniz için de bu bir Anayasa nakisesi teşkil eder.
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
101

111

112

900

Lira
Genel yönetim ve destek
hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
- edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Gümrük kanunlarının uygu
lanması ve izlenmesi
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Gümrük kaçakçılığı ile mü
cadele hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

107 816 000

660 900 000

353 910 000

12 789 000

2. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. Sa
yısı : 978)
BAŞKAN — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Tekel Genel

Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1980
mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (7 638 389 0(00) lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
2

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi
Lira

Bölüm

3
101

Genel yönetim ve destek
hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

402 203 000

111

Yaprak tütün hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

112

Tekel mamulleri üretimi
5 325 869 000
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

113

900

842 039 0C0

Satış hizmetleri
1 041 144 000
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

27 134 000

1 nci maddeyi, okunan ve kabul etmiş olduğu
muz cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
7 638 389 000 lira olarak tahmin edilmiştir.
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Lira
45 751 000
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Özel gelirler
7 592 638 000
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi, okunup bölümleri kabul edilen
(B) cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1980 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel hüküm
lerine göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yı
lında da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve
Tekel bakanları yürütür.
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
1980 mali yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Te
kel Genel Müdürlüğü Bütçelerinin görüşülmesi ve
oylanması bitmiş, kabul edilmiştin Yüce Senatoca.
Hayırlı olsun efendim.
Bu bütçenin, yani 1980 yılı Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçesinin açık oylaması yapılacaktır. Lütfen
kupa gezdirilsin.
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
B) TURİZM
VE
TANITMA
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi
BAŞKAN — Efendim, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz.
Efendim, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin
görüşülmesinde Komisyon?... Hazır.
Sayın Bakan?... Hazır.
Sayın üyeler;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesinde grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın
üyeleri Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum.
Grupları adma söz isteyen say;n üyeler; Adalet
Partisi Grubu adına Sayın Tahsin Türkay, Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına Sayın Metin
Toker, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın
Mukbil Abay.
Kişisel olarak söz isteyen sayın üyeleri sunuyorum;
Sayın Kadri Kaplan, Sayın Ragıp Üner, Sayın Ali
Oğuz, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Hasan Gü
ven, Saym Hikmet Savaş, Sayın Ahmet Remzi Hatip.
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Tah
sin Türkay'da.
Buyurun Sayın Türkay.
Sayın Türkay, söz süreniz 30 dakika efendim.
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Sayın Başkan, sayın üyeler;
Kalkınma ve büyük Atatürk'ün işaret buyurduğu
muasır medeniyete ulaşma çabasında bulunan ulusu
muzun, turizmin önemi üzerinde önemle durmasında
fayda var kanaatindeyiz. Yıllardan beri her hükü
met, programında turizme büyük önem verdiğini be
lirtir, turizm için yatırımlar yapıldığını,' yapılması ge
rekeceğinin lüzumunu ısrarla işaret ederler. Turizmin
ülke kalkınmasında büyük rolü olduğunu, hangi ka
naatte, hangi zihniyette bulunursa bulunsun hiç bir
hükümet, hiç bir iktidar inkâr etmemektedir. Bugün ,
dünya ülkeleri içerisinde turizmin yurt kalkınmasın
daki büyük önemini kabul etmeyen tek bir ülke da
hi tasavvur edememekteyiz. Sosyalist ülkelerden en li
beral ülkelere kadar her ülke, bu altın yumurtlayan
tavuğun peşine düşmüşlerdir. Türkiye'mizde dahi, yanıbaşımızdaki Romanya'ya akın akın turistlerimizin
gittiğini ve Romanya turizminden sitayişkâr bir dil
le bahsettiklerini belirtirken, turizmin dünya çapında
insanları, halkları, milletleri nasıl tesir altına aldığını
da belirtmiş bulunuyorum.
Komşumuz Yunanistan'ın, bizden hayli uzakta
bulunan İspanya'nın yurt kalkınmasında turizmden
büyük faydalar sağladığı bir gerçektir. Bunu misal
olarak belirtiyorum.
O halde, ülkemiz bu sahada ne için geri kalmış
tır? Bu hususun üzerinde durmamız gerektiği kanaa
tindeyim. Ne için gerekli gelişmeyi sağlayamadığı
mızın sebeplerini derinliğine ve genişliğine incelemek
çarelerini aramak zaruretindeyiz. Arz edeceğim ra
kamlar bu konuda nerede olduğumuzu göstermekte
dir.
Sayın senatörler;
Turizm Bakanlığından aldığım şu rakamlar dün
ya milletlerinin turizmden ne sağladıklarını açık ola
rak göstermektedirler. Fazla zamanınızı almamak için
sadece 1977 - 1978 yıllarında bu ülkelerin kazançla
rını belirteceğim.

AP GRUBU ADINA TAHSİN TÜRKAY (Si
vas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
ym üyeleri, Sayın Bakan;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1980 yılı Büt
çesi üz.eıindc Gıuuum adına sözlerime başlarken siz
leri saygı ile selamlarım.

Hiç bir kıyısı bulunmayan küçük Avusturya 1977
yılında 3 milyar 322 milyon dolar, 1978 yılında 4
milyar 716 milyon dolar. Fransa 1977 yılında 4 mil
yar 377 milyon dolar, 1978 yılında 5 milyar 903 mil
yon dolar. İtalya 1977'de 4 milyar 762 milyon dolar,
1978'de 6 milyar 285 milyon dolar. İspanya 1977'de
4 milyar dolar, 1978'de 5,5 milyar dolar gelir sağlamış
lardır.

(1) 949 S. Sayılı Basmayan 3.2.1980 tarihli 28 nci
Birleşim tutanağına elilidir.

Yeni bir devlet olan, hatta devlet hayatı 40 seneyi
dahi geçmeyen Tunus 1977'de 323 milyon dolar, 1978'
de 415 milyon dolar turizmden gelir sağlamıştır. Yu-
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nanistan 1977'de 980 milyon dolar, 1978'de (Bilhassa
nazarı dikkatinize arz ederim) 1 milyar 326 milyon do
lar gelir sağlamıştır. Memleketimiz Türkiye, 1977'de
2Ö5 milyon dolar, 1978'de 230 milyon dolar, 1979'un
dokuz aylık muhassalası 224 milyon dolardır.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Kanaatimizce turizm alanındaki geriliğimizin en
büyük nedeni turizm ilmi açıdan milli bir dava ola
rak: kabul etmememizdir. Bir ülke ki, tarihi eserlerle
doludur. Her bölgesinde ayrı mevsim şartları yaşa
nır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ormanları, şifalı
suları emsalsizdir. Bu ülkenin turizm sahasında geri
kalmasının tek nedeni bizim meseleye bakış açımızdır.
Turizmde başarılı ülkeler onu milli bir dava ola
rak benimseyen ülkelerdir demiştim. Evvela Devletin
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında kesinlikle
bir organizasyonu sağlaması lazımdır. Ülkenin bil
hassa turistik bölgeleri altyapı tesirlerinin tamamlan
ması şarttır. Altyapı tesislerinin yanında, turistin mal
ve can emniyetinin, soyulmayacağı, aldatılmayacağı
kanaatinin yerleştirilmesi lazımdır.
Altyapı tesislerinin başında ulaşım gelmektedir.
Liman, havaalanı, karayollarının asgari uygar koşul
lara sahip olması lazımdır. Telefon ve telgraf gibi
haberleşme araçlarının mutlaka ıslahı şarttır memle
ketimizde.
Sayın senatörler;
Kanaatimizce ilk aşamada Devlet kurumları ara
sında bir organizasyon yapılmalıdır. Turizm Bakan
lığı, Orman Bakanlığı, Kültür ve Ulaştırma Bakanlığı
nın ilgili dairelerinin organize bir çalışmaya girme
leri gerektiğine inanmaktayız. Bunun yanında turiz
min gelişme aşamasında bulunan bir çok ülkenin yap
tığı gibi, bizim de ilkokuldan itibaren turizmi
ve turizmin önemini halkımıza, çocuklarımıza öğ
retmek mecburiyeti vardır. «Turist ahlâksızlık ge
tirir» gibi çağdışı, zavallı bir anlayışın mutlaka top
lumun her kesiminde tasfiye edilmesi lazımdır. Hal
kımızın, kökü asırlara dayanan geleneksel konukse
verliği turizmde temel anlayış olarak belirlenmelidir.
Hiç şüphesiz ki, özgürlükçü rejimlerde basının
büyük rolü vardır. Gerek uluslararası alanda, gerek
se yurt içinde turizmimizin gelişmesinde Basınımızın
rolü büyük olacaktır.
Bir hatıramı arz etmek isterim. 1970'lerden evvel
İstanbul'a gelen eski Iran Kraliçesi Süreyya'nın jan
darma jeep'inde karakola götürülüş resmini yayınla
yan bir gazetemizin haberini ve bu resmi Yunanlı
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lar aleyhimize propaganda aracı olarak kullanmış
lardır. Bu kabil hareketlerde sayın Basınımızın ülke
ve ulus yararını habercilik görevinin ifasına tercih ede
ceklerini beklemekteyiz.
Sayın üyeler;
Bu genel izahlardan sonra. Turizm Bakanlığının
durumuna ve turistik tesislerimize, bunların işleyiş
şekillerine bakmakta fayda vardır.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 265 sayılı Kanunla
kurulmuştur. Bu Kanunun 2 nci maddesi Bakanlı
ğın görevini şöyle belirtir :
«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi milli eko
nominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun
turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir, tu
rizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve
koordine eder, denetler.»
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Bakanlığın Kuruluş Kanunu arz ettiğim maddesine
göre, Bakanlığın iki essalı görevi vardır :
1. Turizmle ilgili işleri yapmak, yaptırmak.
2. Düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek
ve denetlemek.
Üzülerek belirteyim ki, bu hususta pek başarılı
olamadık. Bakanlığın bir kaç tesis ve tatil köyleri dı
şında bilhassa teşvik ve denetlemede (Bilhassa belirti
yorum) son iki yıl içerisinde başarılı faaliyetleri ol
mamıştır. Ancak, şurasını da belirteyim ki, Bakanlığa
bağlı turistik tesisler özel teşebbüse bağlı tesislerden
daha iyi çalışmakta, her bakımdan daha üstün bulun
maktadır. Hiç olmazsa gelen konukların, turistlerin
soyulmamak gibi bir güvence, bir haleti ruhiye içinde
bulunmaktadırlar.
Sayın üyeler;
Kanaatimce Bakanlıktan en büyük şikayet, Ba
kanlığın denetleme, düzenleme, teşvik ve koordine
görevinin ifasında olacaktır. Evvelemirde belirtmek is
terim ki, geçen İktidar zamanında Bakanlığın teşvik
zımnında verdiği kredilerin, tasarrufların
maksada
matuf kullanıldığını iddia etmek çok zordur. Sayın
Bakanımızdan bu hususta çok dikkatli olmalarını,
milletin parasının olumsuz sarfedilmesini önlemesini
hassaten rica ediyorum. Şimdiye kadar bu alanda bü
yük dikkat gösterilmiş olması lazımdır.
Sayın üyeler;
Asıl facia zannederim denetim
noksanlığından
gelmektedir. Birtakım izbe evler, karanlık gayrisıhhi
yerler turistik pansiyon olarak kullanılmaktadır. Fi
yat kontrolü sıfırdır. Hatta Bakanlık kendi koyduğu
kuralları zaman zaman kendisi ihlal etmiştir. Bir mi
sal vermek isterim :
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1979 yılında Bakanlık güzel bir broşür neşretti.
Bu broşürde yurdun her yöresindeki turistik tesisle
rin vasıfları, fiyatları belirtilmişti. Bakanlığın bu bro
şürünü eline alan herkes kendi maddi imkânlarına gö
re tatil hazırlığına çıkmıştır. Halbuki bu broşürdeki
fiyatlara yalnız ve yalnız Bakanlık tesislerinde riayet
edilmiştir. 15 veya 20 Ağustos tarihlerinden itibaren
özel kuruluşlar Bakanlığın neşrettiği fiyatlara 750 1 000 lira arasında zamlar yapmışlardır.

lık Planda hedef 2,3 olarak alınmış ve 2,1 olarak
gerçekleşm'iştir. Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef 1,6
iken, maalesef % 1 nispetinde bir gerçekleşme ol
muştur. Dördüncü Beş Yıllık Planın başarıyla tahak
kukunu dilemekteyiz.

Yukarıda arz ettiğim sürprize bizzat uğramış ve
şahit olmuş insan olarak belirtmek isterim ki, bu
karar üzerine bir çok yabancı turist tatillerini Tür
kiye'de erken bitirmek zorunda kaldılar.
Sayın üyeler;
Bakanlığın bilhassa son iki yılda tanıtma görevini
layıkıyla yaptığını iddia edemeyiz. Yabancı ülkeler
deki temsilciliklerimizin görevlerini gereği gibi yapacak
evsafta olmaları gözönüne alınmamıştır. 22 aylık CHP
ağırlıklı iktidar zamanında Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bir yaran kayırma vasıtası olmuştur. Bakan
lık Teşkilatı ehliyetsiz personelle
doldurulmuştur.
Kadrolar lüzumsuz şekilde şişirilmiştir. Bir misal ve
reyim.
İzmir Bölge Müdürlüğü CHP ağırlıklı Hükümet
işbaşına gelinceye kadar 22 kişilik kadro ile idare
edilmiştir. Hal böyle iken, bu bölgede 70 kişi istihdam
edilmiştir. Bu 50 kişilik fazlalık CHP Belediye Meclisi
üyelerinin içlerinde manavın da bulunduğu
partili
militanların alınması neticesidir. Zannederim Sayın
Ecevit'in yansız idaresi, her makama her meslekten
militan almak şeklinde tecelli etmiştir.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında dünya
daki turizm hareketi içindeki durumumuz hakkında
verilen bilgilerden de kısaca bahsetmekte fayda gör
mekteyim,

Sözleşmeli olarak yüksek ücretle işe alınanların
çoğu aybaşında maaşlarını almaktan öteye bir faali
yette bulunmamışlardır. Bu sakim gidişe yen'i iktida
rın son verme teşebbüsünde bulunduğunu memnuni
yetle haber aldık. Hiç olmazsa sözleşmeler uzatılma
mak suretiyle millet parasının dağıtılmaması, çarçur
edilmesi önlenecektir.
Yurt dışına vazifeli gönderilenler de CHP'nin men
supları, eş, dost yakınları olarak tespit edilmişlerdir.
Âdeta mutlu bir azınlık olarak Batıda yaşıyan bu ya
ran grubuna, devalüasyondan evvelki değer olarak
her ay 10 milyonun üzerimde ulufe dağıtılmıştır.
Sayın senatörler;
Şimdi planlı ekonomi devrinde elde edilen netice
lere de değinmekte fayda görmekteyim.
Toplam yatırımlara göre, Birinci Beş Yıllık Plan
da hedef, toplam yatırımın 1,4'üdür, gerçekleşen
1,3'üdür ki, bu büyük bir başarıdır. İkinci Beş Yıl-

Dördüncü Beş Yıllık Planda 1979 yılında turizm
geliri 233 milyon dolar olarak belirlenmiştir, demiş
tim.
Sayın üyeler;

1978 yılında uluslararsı turizm hareketinde % 9'
luk bir artma olmuştur. 1977 yılında turizme katılan
ların sayısı 244 milyondur. 1978'de 266 milyon kişi
dir. Uluslararası artışa rağmen Türkiye'ye gelen ya
bancıların sayısında % 8,8'lik bir düşüş vardır. 1978
yılında turizm geliri de # 13,2'lik bir azalma göster
miş ve 233 milyon dolar olarak gerçekleşmişt'ir. 1979
yılındaki gelişme önceki yıllara göre yavaş olmuş
tur. 1979 yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme, 1978
yılının ilk altı ayına göre # 1 3 - 1 4 oranında düşmüş
bulunmaktadır.
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üye
leri;
Ağustos 1979 sonuna göre ülkemizde belgeli yatak
sayısı 53 956'dır. Yeni konaklama yatırımları CHP
ağırlıklı Hükümet zamanında başarılı olamamıştır. Ba
kanlıkça 950 milyonluk yatırım harcaması ödeneği
nin ancak ve ancak % 20'si sarf edilebilmiştir. Arsa
sorunları çözümlenmemiş, proje çalışmaları bitirile
memiş, projesi yapılmış olanların da onanma işleri
tamamlanamamıştır. Turizm Bankasının 400 mil
yonluk kredi ödemesinin ancak 235 milyonu sarf edilebilmıiştiı'.
CHP ağırlıklı Hükümetin içte turizm sahasındaki
bu başarısızlıklarının yanında, dışarıdan verilen kre
dileri de kullanamadığına şahit olmaktayız. Bunu
bilhassa Yüksek Heyetinizin nazarı dikkatine arz ede
rim.
Dünya Kalkınma Bankası, Güney Antalya Proje
si için 26 milyon dolar kredi vermiştir. İki senede
bunun ancak 1 milyon doları kullanıldığı için şimdi
Dünya Kalkınma Bankası kullanılmadığı gerekçesiy
le bu krediyi geri almak istemektedir. Bakanlığın bu
günkü yönetimi ile banka arasında kurulan diyalogla
bu kredi nün geri alınma işlemi şimdilik durdurulmuş,292 —
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tur. Bundan büyük sevinç duyduğumuzu belirtmek
Merim. Projeye hız kazandırmak için yeni yönetim,
yeni tedbirler almaya mecbur kalmıştır.

Söz sırası, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler
Grubu adına Saym Metin Toker\îe, buyurun Sayın
Toker,

Sayın senatörler;
Dünya turizmi 52 milyar dolardan fazla bir potan
siyele sahiptir. Türkiye bu milyarlar içerisinde hâlâ
ve hâlâ 300 milyona çıkaramamanın sıkıntısı içinde
dir. Tekrar edeyim, bu konuya milli bir dava olarak
ilmin ışığımda eğilmenin zamanı gelmiştir.

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım;

Sevinerek belirtmek isterim ki, yeni iktidarın Sa
yın Bakanı ve görevli arkadaşları, turizm konusuna
ciddi bir yaklaşım içindedirler, her türlü hayalden
uzaktırlar. Turizmin, Bakanın vatandaşlar arasında
merdivene oturmasıyla bir sıçrama, bir patlama ya
pamayacağını kabul etmişlerdir. Bu konuda Sayın
Bakanımızın bir dergideki beyanları bize ışık tutmuş
tur. Sayın Bakan beyanatlarında çok doğru ve ciddi
bir yaklaşımla, 1980 yılı turizminin yabancı sermaye
ye açılacağını belirtmişlerdir. Yine Sayın Bakan,
Tüık turizmine iki tip politika ile yaklaşmaktadırlar
bu dergide : Uzun vadede altyapı tesislerinin tamam
lanması, kısa vadede sınıfı açısından düşük, ancak
temiz tuvaletli, temiz yatak gibi hizmet yönünden va
sıflı tesislerle değerlendireceklerini belirtmişlerdir. Yi
ne Sayın Bakan beyanlarında, turistik bölgelerdeki
koordinasyonu sağlayacaklarını, bölge müdürlüklerini
çalıştıracaklarını, imam, muhtar aracılığı ile yürütü
lecek yaygın ve entansif bir halk eğitimine yönelecek
lerimi belirtmişlerdir. Orta sınıf Avrupa'lının itibarı
na yönelecek bir çalışmanın zaruretini kabul etmiş
lerdir.
Sayın üyeler;
Sayın Bakanın kısa demeci bize, halka rağmen hiç
bir hizmetin, başarıya ulaşamayacağını, her şeyin halk
la başarıya ulaşacağına inandıklarının güzel bir ör
neğini vermişlerdir.
Bütçenin, memleketimize, milletimize hayırlı ol
masını diler, Sayın Bakana, mesai arkadaşlarına ba
şarılar dilerim. Teşekkkür eder, saygılar sunarım. (AP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkay.
Sayın üyeler; bir evvelki birleşimde ilk açık oyla
ması, bugün ikinci açık oylaması yapılan Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesinin açık oylamasınJda oy kullanmayan sayın üye var mı efendim?..
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesinde
açık oyunu kullanmayan sayın üye?... Yok. Oy verme
işlemi o konuda bitmiştir.
— 293

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da iki başlı bir Ba
kanlığın bü'tçeslini görüşüyoruz. İki başlı bir bakanlık
derken, adındaki «Turizm» ve «Tanıtma» dolayısıyla
iki başlı demediğimi belirtmek isterim. Çünkü, tu
rizm ve bir memleketin turistik tanıtılması, birbi
riyle paralel, birbirlerine destek olmalsı gereken iki
ödevdir; fakat Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bünyesinda bir de bugünlerde, bu devirde hayati önemde
sayılması gereken Devlet enformasyonu görevi de
bulunmaktadır.
Bir memleketin turistik tanıtılması ile siyasal, eko
nomik ve sosyal açılardan değerlendirilmesi ve tanı
tılması, devletim kendi sesini enformasyon alanında
ve kamuoyu oluşturucu organlarda, kimselerde du
yurması, birbirinden tamamen farklı, birbiriyle hiç il
gisi bulunmayan iki görevdir. İkisi de son derece
mühimdir; ama dediğim gibi birbiriyle en ufak, uzak
tan yakından bir ilgisi yoktur.
Bir ülkenin turistik tanıtılması, bir açıdan statik,
devamlılık arz eden, fazla değişiklik göstermeyen, ne
leri bahis mevzuu edeceği bilinen bir tanıtma görevi
dir. Efes'in tarihi değeri, Türk lokumunun lezzeti,
güneş, hava, denizlin güzelliği, Marmaris cenneti ve
yahut döner kebabının nefaseti, bir ülkenin turistik
tanıtılmasının esaslarını teşkil eder.
Halbuki, devlet enformasyonunun yüklenmesi ge
reken, devletin tanıtılması ve devletin tutumunun du
yurulması görevleri, tamamıyla başkadır, tamamıyla
başka nitelik isteyen kimselere ihtiyaç gösteren bir
'görevdir.
Ermeni meselesi ortaya çıktığı zaman, dört bir
yana yayılmış basın müşavir ve ataşeliklerimiz, Er
meni soykırımı denilen konunun ne olduğunu bütün
ayrıntılarıyla bilecekler Ve söyleyecekler ve bunların
yayınlanmasını temin edeceklerdir. Türkiye, Kıbrıs'
taki müdahale dolayısıyla hücuma uğradığı zaman,
anında enformasyon servislerimiz bunun gerekli ce
vabını verecekler, Londra, Zürih
anlaşmalarından
doğan bir hakkın kullanıldığını anlatacaklar ve hü
cumları, insiyatiflerini de kullanarak bazen merkeze
bile danışmadan backgrolun bilgilerinin ışığında bun
ları yayacaklardır, hücumlara karşı koyacaklardır.
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Görülüyor İdi, aynı Bakanlığın bünyesinde toplan
mış olan bu iki görevin yapılmaSınida tamamen kriter
farkları varıdır ve bunların aynı Bakanlıkta toplan
ması, her iki görevi de aksatmaktadır.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye elberteki turistik açıdan tanıtılmaya muh
taç; ama aynı zamanda Devlet enformasyonu aracılı
ğı ile dünyaya kenldi görüşlerini, Türkiye'nin politik,
ekonomik ve sosyal görüntüsünü aksettirmek görevin
di,
Bizim dünyada çok dostumuz da var, çok düşma
nımız da var, , Türkiye'nin sadece düşmanı olduğu
zehabı bence yanlış, çok dostumuz da var; ama dost
larımız fazla konuşmuyorlar, düşmanımız, ağızları
lâf yapan, hatta elli silah tutan birtakım çevreler, kim
seler ki, onların seslerüm bastırmak için bizim Dev
let enformasyonu görevini bir çekidüzene sokmamız
bugün tamamıyla şart, elzem.
Değerli arkadaşlar;
Bu kadar önemli olan bir iş, bugün gerçekçi şe
kilde anlatılmak gerekirse nasıl yapılıyor?.. Eğer hakjikaten bu işe inanmış ve bu işe layık 1 - 2 kişiyi is
tisna edersek, bu işi yapan arkadaşlarımız, memurla
rımız, telefonlara yarım yamalak lisanlarıyla cevap
vermekten ve gazetelerde Türkiye ile ilgili çıkan ya
zıların kupürlerini bazen teleksle bazen posta ile (BÜr
ıhafta sonra gelir) bazen tercüme dahi etmeyerek ulaş
tırmaktadırlar ve görevlerinin orada bittüği inancın
da maaşlarını almaktaldırlar. Maaşlarını almaktadır
lar derken, şunun da bilinmesini isterim ki, dışardaki
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınin basın müşavir ata
şesi ve turizm müşavir veya ataşelerinin sadece ma
aşları ayda 100 bin liradır. Dışarda 85 kişiye sahip
olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 2,5 milyonu ba
sın - yayma, 6 milyonu (60 kişisi vardır) turizm ata
şeliklerine olmak üzere 100 bin lira maaşlı 85 kişi
kullanmaktadır. Bu 100 bin liralık adamların mem
lekete hizmetinin 100 bin lira değerinde olmadığını,
dışarıya giden, bilhassa bu bürolarla temas eden her
kes görmekte, bilmektedir.
Arkadaşlar, kupür göndermek o kadar basittir
ki, şimdi bizde de var. Bir ajansa abone olursunuz;
o ajans, o memleketteki ne kadar yayın organı var
sa, onlar da Türkiye hakkında çıkmış olan bütün ya
zıların ertesi sabalh kupürlerini gönderirler; siz de
onları buraya gönderirsiniz, bu suretle görevinizi
bitmiş farz edersiniz. Bu iş böyle yürümez,
İyi bir basm ataşesi nasıl çalışır?
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Değerli arkadaşlarım;
Mesleğim dolayısıyla hem buradaki basın ataşe
lerinin nasıl çalıştıklarını görmüşümdür, hem dışarı
daki enformasyon dairelerinin nasıl çalıştıklarını gör
müşümdür. Devlet enformasyonu, dışarıdaki temsildililkler en ziyade şahsi ilişkiye dayanan bir çalışma
dır. Bunun başka mesleklerden ve başka görevlerden
önemli farkı budur. Dünyanın her yerlinde gazeteci
bir muayyen karakterli adamdır. Biraz bohemdir,
şahsi ilişkilere önem verir, duygusalıdır. Düşmanlıkları
ve dostlukları zaman zaman törpülenmtiş halde siv
ridir, sivri adamlardır bunlar. Bunları yumuşatma
nın, bunlara istediğinizi yaptırmanın en iyi yolu, iyi
şahsi ilişkilikten, dostluktan, arkadaşlıktan geçer. Bun
lar, ancak iyi lisan bilen, gittiği memleketin adabını
bilen, görgüsü olan, tecrübesi olan, dostluk kurabile
cek kimselerin kullanılmasıyla kabildir. Bunların ora
daki temaslarının devamlı kontrol altında bulunması
ve çeşitli müfettişlerin veyahut başka görevli memur
ların zaman zaman oralara gidip, bu kimselerin orada
kurdukları temasların önemi, derecesü hakkında bilgi
edinmeleri son derece yararlıdır.
Size özel bir hikâye yahut hatıra anlatayım :
Bundan 10 sene kadar evvel burada bir İngiliz
basın ataşesi vardı. Şahsi dostluk kurmuştuk, ahbap
tık. Bir gün telefon etti, dedi ki, «Yarın akşam bize
eşinle beraber yemeğe gelir m'isin?» Dedim ki, yarın
akşam gelemem; çünkü başka sözüm var. Dedi ki,
«Son derece mühim. Ben sana sonra anlatırım neden
olduğunu. Eğer gelebilirsen öteki işi atlâtabilirsen çok
memnun olurum.» Ahbabımdı, dostumdu; peki de
dim, gittik. Bir İngiliz vardı, İngiltere'den gelmiş, baş
ka misafirler de vardı. Oturduk, yemek yedik, konuş
tuk. Ertesi sabah telefon etti, dedi ki, «Kusura bak
ma. Yani, bunun medeniyet dışı bir davet olduğunu
'biliyorum; ama bizde zaman zaman böyle kontroller
yapılır. Dün gördüğün adam da İngiltere'den gelmiş
olan bir müfettişti. Biz zaman zaman, şöyle imtühan
nevinden testlere tabi tutuluruz. Derler ki, (15 gün
evvelden davet ederek kimleri çağırabilirsin bu mem
lekette?.. Bir hafta evvelden davet yapılarak veyahut
bir gün evvelden davet edip kimleri getirebilirsin
evine?..) Bana, (Bir gün evveliden kimleri çağırabilir
sin; görelim) dediler. İşte, aklıma sen geldin başka
ları geldi, iyi de not aldık.» dedi.
Şimdi, demek ki, bütün dünya tarafından bilinen,
basın servislerinin, enformasyon ataşelerinin bu şe
kilde çalışmaları. Bizde, (Sayın Bakan ve eski Bakan
her halde gayet iyi bilmektedirler) bunun yanına da294 —
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hi yaklaşılmadan, dediğim gibi, telefonlara cevap ver
mek ve kupür göndermekten ibaret bir görev anla
yışı içinde Devlet enformasyonunun
yürütülmesine
çalışılıyor. İmkânları kâfi mi?.. Elbetteki değil. Çün
kü, bir defa temas kurmak için doğru dürüst bir eve
sahip olmak lazım. Bu evin devlet tarafından kira
lanmasında (Maaşından düşülmek şartıyla tabii) fay
da var. Temsil tahsisatının ona göre verilmesi; fakat
kullanılmasının denetlenmesi, bu görevlerin iyi ifası
nı kolaylaştıracak
hususlardır.
Bunların dışında,
temas kurmak zaman aldığına göre, öyle iki sene
de bir veyahut her iktidar gelince eskileri çekip, ye
nilerini göndermek, eskilerin adamlarını alıp yenile
rin adamlarını göndermek yerine; uzun zaman kala
bilecek kimseleri seçmek, onları çalıştırmak. Diyelim
ki, 6 sene kalsın orada, 6 senenin 4 ncü senesinde
yanına ondan sonra oraya tayin etmeyi düşündüğü
müz kişiyi gönderelim, iki sene içinde o temasları,
ilişkileri devralsın, görevin devamlılığı temin edil
sin, 6 sene sonra onu alalım, 2 sene orada zaten ça
lışmış olan 4 sene daha çalışsın; bu suretle bir rotas
yona gitmek lazım. Yoksa CHP geldiği zaman CHP'
nin adamı, bakan Ahmet Bey olunca Ahmet Beyin
adamı, AP geldiği zaman AP'niin adamı; AP'nin Meh
met Beyi bakan olduğu zaman Mehmet Beyin adamı
nı ikide bir, üstelik dünya kadar harcırah ödeyerek
göndermek, görevin ifasını son derece güçleştirmekte,
hatta imkânsız kılmaktadır ki, bugün Devlet enfor
masyonu diye bir şeyin bulunduğunu iddia etmek
biraz hayalcilik oluyor.
Değerli arkadaşlarım;
Bu önemdeki bir görevin ifası için, teşkilatın ye
niden ele alınıp düzeltilmesi gerek. Bu Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının bünyesinde olur mu?.. Pek olmaz.
Çünkü, dediğim gibi, turistik tanıtmayla devlet enfor
masyonunun tanıtması ve halber alması 'birbirinden
tamamıyla ayrı olduğuna göre, eskiden olduğu şekil
de devlet enformasyonunu Başbakan Yardımcısı se
viyesindeki veyahut o görevdeki bir Devlet Bakan
lığına bağlamak bir formüldür. Belki başka bir usul
bir başka bazı memleketlerin, meselâ, İngiltere'nin,
Fransa'nın yaptığı gibi, dışişlerindeki Enformasyon
Genel Müdürlüğünü bu görevle, bu görevi kendisine
vererek çalıştırmakta yarar olur. O takdirde, Dışiş
leri Bakanlığı partizanlığın en az girdiği bir Bakan
lık olarak, üstelik lisan bakımından dış âdetleri bil
me, oralarda yaşamış olma bakımından eleman bul
mada da bazı kolaylıkların sağlanacağı muhakkaktır.
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D eğerli a rk adaşlarım;
Her halde, iyisi Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bün
yesinden dışarı çıkarılmak suretiyle; fakat her halde
ne şekilde olursa olsun Devlet enformasyonunun ye
niden kurulması ve sağlıklı çalışmasını sağlamak baş
lıca görevlerimizden biri olmalıdır. Bilhassa, dediğim
gibi, bugünkü dünyada, Türkiye'ye düşmanlıkların si
lahlı tecavüzlere dönüştürüldüğü bir dünyada.
Şimdi, gelelim bu Bakanlığın asli görevine; yani
AP'li sayın arkadaşımızın da belirttiği gibi, «Altın
yumurtlayan tavuğa», turizme.
Bu «Altın yumurtlayan tavuk» nedense, bütün Ak
deniz bölgelerinde altın yumurtluyor da, Türkiye'ye
gelince bir kısır tavuk bal'ine eğliyor. OECD rapor
larına göre, bütün Akdeniz memleketleri içinde tu
rizm dengesi aleyhte olan tek memleket Türkiye'dir.
Gerçi, bazı rakam oyunlarıyla sanki Türkiye'de tu
rizm gelirleri artıyor havasını vermek isteyenler olu
yor, gayret ediliyor; hatta, bu Hükümetin Maliye
Bakanı Sayın İsmet Sezgin bütçeyi takdim ettiğinde,
turizm gelirlerindeki artıştan bahsetmiştir.
Değerli arkadaşlarım;
Turizm gelirlerinde rakam olarak artışın bulun
duğu bir gerçek; fakat bunun bir sebebi Türkiye'deki
enflasyon dolayısıyla hayat pahalılığı dolayısıyla ge
len turistin daha fazla sarfiyat yapması. İkincisi, (Bu
nun maharet olduğunu itiraf ederim) gelen turist dö
vizlerinin teşvik edicilik ve son devalüasyonla daha
kârlı bozdurma imkânları sağlamak suretiyle Tahtakale'den alıp, Merkez Bankasına aktarılmış olma
sıdır. Bu elbetteki büyük bir başarıdır. Bunları temin
eden arkadaşlarımızı takdir etmemek imkânı yok; fa
kat aradaki dengenin lehte netice verdiğinü söylemek,
bunun tam aksi bir operasyonu ile kabil olmaktadır.
O da şu: Gelirleri Tahtakaie'den alıyoruz, Merkez
Bankasına aktarıyoruz. Tamam, yüksek bir yere çı
kıyor; iyi, hakikaten Hazineye giriyor; ama, giderle
ri; yani dışarı gidenlerin aldıkları dövizleri Merkez
Bankasının sırtından alıp Tahtakale'ye aktardığımız
Zaman, o döviz Türkiye'den nasıl olsa dışarı çıkıyor;
ama Merkez Bankasının hesaplarında görülmediği için
sanki denge artık lehte bir rakam evriyor intibaı ya
ratılmaktadır.
Değerli arkadaşlarım'
Halbuki, 1977^den bu yana yasaklar konulduktan
sonra Türkiye'den çıkış miktarı artmış, Türkiye'ye
geliş miktarı, gelen turist miktarı azalmıştır. Size son
rakamları arz edeyim.
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1977 yılının ilk 9 ayında ülkemize 1 milyon 338 I Türk cini yök. E, ne diye gelecek adam?.. Ankara
Oteli aynı vaziyette. Efendim içmeyiversin... E, içme
bin yabancı gelmiştir. 1978'de bu miktar 1 milyon
291 'e düşmüştür. 1979 yllının aynı döneminde 1 mil yiversin deyince, gelmeyiversin demektir bu. Eğer gel
memesini istiyorsan, içmeyiversin dersin. Sabahleyin
yon 179 bine düşmüştür. Buna mukabil, ülkemizden
nestcafe içermiş... İçsin çay... E, ne diye gelecek bu
çıkan vatandaşlarımızın sayısında; 1979 yılında; hani,
raya o zaman?.. Nestcafeyi nerede bulursa, nerede
üç senede bir yurt dışına çıkma imkânı tanındığı için
bulacak?.. Rodos'ta buluyor.
artma var. 1977 yılının ilk 9 ayında ülkemizden 1 mil
yon 193 bin vatandaş çıkmıştır, bu miktar 1978 yılı
Değerli arkadaşlarım;
aynı süre içinde 50 bin kadar azalmış; 1 milyon 147
Rodos'un
şehir nüfusu 35 bin. Yaz aylarında çar
bin olmuş. 1979 aynı döneminde 1 milyon 205 bine
şamba günleri, büyük vapurların geliş günü; Rodos'a
yükselmiştir. Demek ki, gelen turist azalıyor, Türki
40 bin kişi geliyor. Ama, neden geliyor?... Bırakın
ye'den dışarı çıkanların sayısı artıyor. Bundan dolayı
Hilton ayarı turistik tesisi, lokantayı... Bakkala gitti
dır ki, turizm gelir, giderleri ve dengesi fiilen Türki
ği zaman, «Viski» diyor, adam bakıyor; «Ne marka
ye'nin bu, «Altın yumurtlayan tavuk»tan elde etmesi
istiyorsun?..»
diyor. Bunlar, Sayın eski Bakanın haklı
gereken yumurtaların sayısını son derece azaltıyor.
olarak o kadar alakadar olduğu tuvalet temizliğinden
Değerli arkadaşlarım;
başlayarak, rahatlıkları temin etmediğiniz takdirde tu
Turist sayısının azalmasında bazı önemli sebeple
ristin size gelmesini nasıl bekleyebilirsiniz, niçin bek
rin bulunduğu muhakkak. Bir defa, son derece karı
leyebilirsiniz, ne hakkınız var?..
şık bir bölgede yaşıyoruz; Orta Doğu gittikçe karışı
Halbuki Türkiye'nin turizm kaynağı kendinde; ya
yorni
dışarıdan hammaddeye ihtiyacı bulunmayan dört
İkincisi, son derece karışık, tehlikeli; terörün ve
alanından
bir tanesi, tarım gibi, hayvancılık gibi, ma
anarşinin kol gezdiği bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar,
dencilik gibi ve üstelik bütün bunlardan farklı olarak
turistleri cezbeden, turistleri çeken unsurlar değildir.
değerli arkadaşlarım, turizm sektöründe kaynak kay
Düşünmek lazımdır ki, BASK hareketi İspanya'ya
bı, kaynak eskimesi diye bir şey yok. Güneş, hava,
akan turistlerin sayısını azaltmış, Korsika'daki hare
deniz,
su tabiat; burayı değerlendirdiğiniz zaman, kay
ketler, Korsika'ya giden turistlerin sayısında önemli bir
nağı
tüketmiyorsunuz,
kaynağa yeni ve ekstra değer
düşmeye sebep olmuştur. Demek ki, bizde turizmin
kazandırıyorsunuz.
birden patlaması, çatlaması, yükselmesi diye bir he
vese kapılmamak ve realist olarak turistin nasıl ge
O bakımdan, bu yıl Bütçe Komisyonunda Sayın
tirileceği, getirildikten sonra parasının nasıl alınaca
Bakanı dinledik ve uzun zamandan beri ilk defa
ğı; yani nasıl rahat ettirilip, aradıklarının nasıl veri
ayağı yerde bir Bakan görmekten dolayı da memnun
leceğinin iyi tespit edilmesi, yatak sayısının artırılma
oldum. Bunu söylerken eski bakanları kınamıyorum.
sı ve altyapının tamamlanması gayretlerine bu bir ne
Beşeri bir duygu bu. Adam geliyor. Turizm Bakanı
vi turist akımının kendi kendine donmuş olacağı de
olmuş, turizm gelirlerine bakıyor gülünç, komik; po
virde, faydalanarak bu devirden bunları tamamlamak
tansiyele bakıyor muazzam. «Allah Allah bunu becereta büyük yarar görüyoruz.
memişler, yapamamışlar. Ben, bu sene turizm patla
ması yaparım.» diyor. Düşünsenize, 5 milyarın üstün
Değerli arkadaşlarım;
de İspanya, Fransa, İtalya; 2 milyara yakın Yunanis
Düşünmek lazımdır ki, geçen sene 36 milyonluk
tan, Türkiye ise 200 milyon dolar civarında seyredi
İspanya'ya 38 milyon turist gitmiş iken, bugün Tür
yor. «Bunda bir aksaklık var. Demek ki ben derhal
kiye'de Bakanlık kontrollü, Bakanlık belgeli yatak sa
bir hamle ile 200, 300, 500'e çıkartabilirim.» diyor ve
yısının adedi sadece 54 bindir. Bu 54 bin yatağa kimi
bir sene sonra görüyor ki, hayal etmiş. Çünkü, dedi
yatıracaksınız, bu yatağa yatan adamdan ne para ala
ğim gibi yatak hemen artmıyor, altyapı hemen geliş
caksınız?.. Turist gittiği yerde kendi günlük hayatı
miyor, pazarlama (Ki, büyük bir sanat, bir meslek)
nın dışına çıkan bir tatil, bir değişiklik, bir yeni ha
hemen olmuyor, zaman istiyor. O zaman, «Patlama
yat arar; ama aynı zamanda alıştığı rahatlıkların da,
gelecek sene, kalkınma öteki sene.» diyor.
alıştığı yemeklerin, alıştığı içkilerin kendisine verilme
sini ister.
Sayın Bakan, «Bu sene bir patlama olacak» de
Değerli arkadaşlarım;
diler. Değil bu sene, yakın bir istikbalde bile bunu
Aylar ve aylardan beri İstanbul'daki Hilton Ote
ümit etmemek lazım; ama yatak sayısı ve altyapı
linde viski yok; viski yok değil; Türk votkası yok,
önemli olduğuna göre, demekki bizim görevimiz, Tür296 —
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kiye'yi, potansiyelin hakikaten mümkün bıraktığı bir
patlamanın eşiğine ulaştıracak çalışmaları yapmaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi, bu eksiklikler ne ile tamamlanır?.. Bu ek
siklikler yabancı sermaye ile tamamlanır. Çünkü, Tu
rizm Bankasının 1 milyar liralık kredisiyle Türkiye'
de patlama yapacak bir turizmin eşiğine gelinmesi
hayalden başka bir şey değildir.
Değerli arkadaşlarım;
Sanırım ki, yabancı sermayeye açılmaya karşı, en
karşı olanlar dahi bir tek alanda yabancı sermayeye
açılmanın aleyhinde bulunamazlar; o da turizmdir. Ni
tekim, yeni Hükümetin aldığı yeni önlemler içinde
turizmle ilgili olanlara bir itirazda bulunmak, öteki
alanlarda itirazlara çok yer olmakla beraber, turizm
alanında itiraza imkân ve hak bulunmadığı kanaatin
deyim.
«Aşağıdaki özelliklere haiz turizm yatırımlarında
bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı şartlar
aranmaz. Bunlar birtakım kısıtlamalardır.» diyor.
400 yataktan büyük kapasiteli ve bunun asgari
% 75'ini dış turizme tahsis eden kuruluşlar ve birta
kım turistik tesisleri geliştirecek yabancı sermaye ya
tırımlarını teşvik eden bu kararname, sanırım Türki
ye'nin turizmine en büyük faydayı getirecektir. De
diğim gibi, bu yabancı sermayenin Türkiye'nin hiçbir
doğal kaynağını, ve zenginliğini tüketmesi, eskitmesi
ihtimali yoktur. Aksine, üzerinde" bu tesisler kuru
lan bu vatanın turistik bölgeleri daha zenginleşecek ve
daha değerlendirilmiş olacaktır.
Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda bir başka
niyetini söyledi, buna yürekten katılıyor ve alkışlıyo
ruz; gerçekleşme ihtimali hakkında şüphelerimizi ko
rumak suretiyle. Çünkü, kendisi de bir siyasi parti
nin Bakanıdır ve bakanlıkların militanlarla, kartvizit
lerle ve h e r partiden, kim gelirse gelsin; ötekinin ta
raftarlarını çıkarıp, kendi taraftarlarının yerleştirilme
si suretiyle doldurulduğu ve bunun bir baskı teşkil
ettiğini biliyorum; ama Bakanın bunu niyet olarak
ifade etmiş olması dahi memnuniyet vericidir. «Kad
roları ve teşkilatı uzmanlaştıramadığımız sürece bir ih
tisas işi olan turizmi doğru dürüst yürütmemizin im
kânı yoktur» der. Çok doğrudur. Dışarıda turizmle
meşgul olan 60 kişinin arasında herhalde değişti
rilmesi, uzmanlaştırılması gereken kimseler çok; içe
ride daha da çok. Çünkü, dediğim gibi, gelen parti
ler kendi militanlarını, teşkilat mensuplarını, seçmen
lerini veyahut seçmen taraftarlarını yerleştirmişlerdir.
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Arkadaşlar;
Bir olay anlatayım. Yunanistan'a bir şirket turist
getiriyor. Bu şirket, Türkiye'deki başka bir şirketle
temasa geçiyor, «Siz bu turistleri kendi vasıtanızla
bir otobüsle alın, Türkiye'ye götürün, Türkiye'de ne
kadar istiyorlarsa kalsınlar, tekrar Atina'ya getirin,
götürelim.» diyorlar ve «©izde şoförler üç senede bir
yurt dışına çıkmak hakkına sahiptir. Onun için buna
imkânımız yok.» cevabını alıyorlar. Şimdi, böyle bir
bürokrasi anlayışı ve böyle bir bürokratik anlayışla
turizmi geliştirmek, turizme Türkiye'nin ihtiyacı olan
dövizlerin sağlanmasında imkân tanımak bahis mevzu
değildir.

I
Zannediyorum, Bakanlık bu arada, «Vasıflar YöI netmeliği» denilen ve belki iyiniyetli; ama tatbikatın
da son derece mahzurlu, zararlı, hatta tehlikeli ve bir
takım suiistimallere konu olabilecek bir yönetmeliği
I de daha medeni hale getirmiştir. Bir tesis kurulmuş,
her şeyi tamam. Diyelim ki, üç basamak olan bir
merdiven, iki basamak yapılmış, işletme ruhsatı veI rilmiyor. Sonunda veriliyor; ama işte başka oyunlar,
I başka hesaplar işin içine giriyor ve bu «Vasıflar Yö
netmeliği» bu niteliği itibariyle faydadan ziyade zarar
I veriyor. Bunu, elbetteki vasıflarını kontrol edebilmek
I imkânının elinde tutulması suretiyle daha iyi işler
hale, daha pratik hale getirmek imkânı vardır.
Başka bir...
BAŞKAN — Sayın Toker, özür dilerim, şu anda
söz süreniz bitti.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA
METİN TOKER (Devamla) — Hemen bağlıyorum
efendim.
BAŞKAN — Tabii efendim, rica ederim, buyu
run.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA
METÎN TOKER (Devamla) — Başka bir imkânımız
şudur :

Türkiye'de yedi - sekiz ay tatil yapmak imkânı
var. Buna mukabil, bilhassa Avrupa'da bu süre iki
aya sığdırılıyor. Türkiye'de sekiz aylık süre içinde dı
şarıdaki yabancı fabrikaların yabancı işçilerinin bir
nevi rotasyon usulü ile gelip Türkiye'de onların ku
racakları tatil köylerinde tatillerini geçirmeleri, iş
alanı bakımından, öteki tarafında; yani gönderecek
lerinde yardımını ve faydasını sağlayacaktır.
Bizde iç turizm çok ilerledi. Her tatilde, sömestr
tatilinde, bayram tatilinde Türkiye'nin bütün turistik
Başka bir gayret, elbetteki bürokrasinin turizmden
tesisleri doluyor. Onun için dış turizmi, turistik tesis
elini eteğini çekmesidir.
i sahiplerine iç turizmden daha cazip kılmak, onu teş29 T —
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vik etmek mutlaka lazım. Çünkü, Türkiye'nin derdi
döviz sağlamak. Yoksa, içeride İstanbul'dan Adana'
ya, Ankara'dan Antalya'ya para gitmiş, bu ikinci de
recede mühim.
Değerli arkadaşlarım;
Yabancı sermaye turizme sadece para ve turist
değil, medeniyet ve kalite de getiriyor. Türkiye'de bir
Hilton'un kurulması, Türk otelciliğini 10 sene ileri
götürmüştür. Aynı şekilde yabancı sermayeye açıla
cak olan Türk turizmine bu katkı, Türk turizmini ile
ri götürecektir.
Arkadaşlarım;
Takunyalı turizm, bugün bahis mevzu değildir ve
olamaz.
Turizm üzerine yıllardan beri konuşuyoruz, saat
lerce konuşmak kabil. Bunun lüzumu ve faydası an
laşılmış da, yapılması gereken yıllardan beri yapılamı
yor. Güç deniyor, şu deniyor, bu deniyor.
Değerli arkadaşlarım;
Bir defa ayaklar yerde tutulmak suretiyle bir işe
başlanmadan, o işin bitirilmesine imkân yoktur. Hiç
bir iş başlanmadan bitirilmez. Bu, iki kere ikinin dört
ettiği kadar sabittir. O bakımdan yabancı sermaye ile
ilişkileri çabuk kurmak, bürokrasiyi kurmak lâzım.
Turizm, aritmetik değil, geometrik büyür. Patlama bir
defa gerçekleşti mi, arkası çorap söküğü gibi ve git
tikçe artarak büyüyen ölçülerde gelir. İş, sahayı ger
çekten o patlama noktasına hazırlamaktın
Biz Grup olarak böyle gayretlerin bir yandan teş
vikçisi, bir yandan uyarıcısı olarak, Bakana ve Ba
kanlığa başarılar diliyoruz.
Saygılar sunuyoruz, (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker.
Sayın üyeler;
Bu oturumda ikinci açık oylaması yapılan 1980
Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe
Kanunu Tasarısının açık oylamasına 130 sayın üye
katılmış; 93 kabul, 36 ret, 1 çekinser oy kullanılmış,
1 oy iptal edilmiştir.
Arz ederim,
Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Mükbil Abay'da.
Buyurun Sayın Abay.
CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (Konya)
— Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1980 yılı bütçesi
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamaya başlarken gerek Grubum adına, ge
rekse kendi adıma değerli arkadaşlarıma saygılar su
nuyorum.
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Sayın arkadaşlarım;
insanoğlunun gezme, görme, eğlenme, dinlenme
içgüdüsü ve gereksinmesini içeren turizm, adı ne olur
sa olsun, kapsamı hangi boyutlarda görünürse görün
sün her dönemin ortak olgusudur.
Topumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme
siyle yeni boyutlar kazanan bu olgu, yüzyılımızda ye
ni bir anlam kazanmış, özellikle İkinci Dünya Sava
şından sonra hızlı bir gelişme göstererek bir bakıma
kendine özgü. bir sanayi türü, bir bakıma sanayi ve
tarım sektörleri yanında devlet bütçelerine, ulusal
gelire önemli katkıda bulunan başlı başına ayrı ve
yeni bir sektör olarak değerlendirilmiştir.
Kalkınmada ve ekonomik dengelerin oluşmasında
bu kadar önemli yeri olan, bu kadar önemli katkısı
bulunan, sadece OECD ülkelerinde yılda 50 milyar
doları aşan bir harcama düzeyine ulaşan turizm faa
liyeti içinde Türkiye'nin yeri ve katkısı yürekler acısı
bir görünüm sergilemektedir.
Ülkemizin, OECD üyesi Batı bazı Akdeniz ülke
leri arasında turizmden aldığı payı kaba çizgileriyle
sergilersek, bu acı gerçeği daha yakından görmek ola
nağını bulabiliriz.
İspanya'nın 5,5 milyar dolar turizm geliri sağ
ladığı 1978 yılında, İtalya'nın bu sektörden sağladığı
gelir 6 milyar doları aşmış, Fransa'nın aynı yıl için
deki geliri ise, 6 milyar dolaylarında gerçekleşmiştir.
Nüfus olarak, yüzölçümü olarak, ulusal gelir ola
rak Türkiye'nin çok gerisinde bulunan Yunanistan'ın
1978 yılı turizm geliri 1 milyar 326 milyon dolayına
ulaşmış, Yugoslavya'nın geliri ise, yine buna yakın
bir düzeyde gerçekleşmiştir. Kesin sonuçlar henüz
açıklanmamış olmakla beraber; gerek Fransa'nın, ge
rekse İtalya'nın 1979 yılı turizm mevsiminde sağladığı
gelirin sekiz milyar dolar dolayına ulaşacağı hesap
lanmaktadır.
Aynı iklim kuşağında ve aynı coğrafi bölgede
bulunan bu ülkelerin turizmden sağladığı döviz gelir
lerinin, Türkiye ile mukayesesi olanağından ve zev
kinden maalesef yoksun bulunuyoruz. Zira, Türkiye
turizmden döviz kazanan bir ülke değil; turizme dö
viz harcayan, döviz açığı veren bir ülke olmak acı
gerçeğini yıllar yılı sürdüregelmektedir.
Yurda turist çekecek ve döviz akışını sağlayacak
köklü önlemlerin alınmasını dert edinmeyen geçmiş
hükümetler, çok sınırlı döviz kaynaklarımızın Doğu'
da, Batı'da hovardaca harcanmasına yol açan bir sa
vurganlığı ısrarla sürdürmüşlerdir.
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CHP'nın iktidar olduğu 1978 ve 1979 yıllarında sa
vurganlığı önleyen daha verimli bir turizm anlayışı
ve uygulaması ile Türk turizmi gelir sağlayan bir
sektör haline dönüşebilmiştir.
1978 yılında 184 milyon, 1979 yılında 240 mil
yon dolar net turizm geliri sağlanması bu akılcı bu
verimli turizm anlayışının doğal sonucudur.
Türkiye koşulları içinde bulunan bir ülke için şu
rakamların övünülecek bir yanı bulunmadığı ortada
dır. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Planın beş yıl için
öngördüğü 267 milyon dolar turizm geliri hedefinin
azımsanmayacak bir miktarda aşılmış olması, gelecek
teki çaba ve atılımlar için bir umut ve moral kay
nağı olacaktır. Bu bakımdan değerlendiriyoruz. Bu
kaynağı açan CHP Hükümetine ve onun değerli Ba
kanına bu Yüce Kurulun huzurunda teşekkür etmeyi
görev sayıyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Birçok ülkelerin kalkınma hamleleri ve ekonomik
dengelerine en büyük katkıyı yapan turizm sektörü ve
anlayışı 1970'li yıllarda daha da gelişip genişleyerek
adına kürsüler kurulan bir bilim dalı haline gelmiş
bulunmaktadır. Turizmoloji biliminin özellikle ülke
miz açısından taşıdığı önemi yeterince değerlendire
rek, sunu - istem ilişkilerinden, proje ve uygulama
lara; işletmeden pazarlamaya kadar türlü ekonomik
ve sosyal konuları içeren bilimsel çalışmalara bir an
önce yönelinmesi zorunluluğunu Sayın Bakandan ve
görevlilerden bekliyoruz.
Değerli senatörler;
ıBazı 'Batı üniversitelerinin inceleme sonuçları, tu
rizmin iki binli yıllarda en büyük sanayi kolu haline
geleceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Turizm konu
suna bugüne dek süregelen kısır yaklaşımla eğilen
politikamızı süratle terk etmek, davayı çağdaş anla
yış doğrultusunda cesaretle, zaman geçirmeden ele ala
rak; bilimin, tekniğin ve Batı ülkelerinin deneyimle
rinin ışığı altında Türk turizmini geliştirmenin çaba
sına zaman yitirmeden girmek zorundayız.
Yıllardır döviz darboğazı içinde kıvranan, dış öde
meler dengesinde sürekli açık veren Türkiye'de bu
sorunlara ve çıkmaza çözüm getirecek yolları arar
ken, turizm sanayiine gözlerimizi sıkı sıkı kapatmak
la direnişimiz gerçekten üzücüdür. Yıllar yılı her bütçe
görüşmesinde ileri sürülen bu yakınmalara, bakanla
rın verdiği yanıt aynı olmaktadır.
«Turizm sermaye isteyen, uzman isteyen, yetişmiş
personel isteyen, zaman isteyen çok yönlü bir konu
dur.» doğrudur. Turizm altyapı isteyen, üstyapı iste
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yen; ulaşım, iletişim olanakları isteyen, uzman iste
yen, yetişmiş personel isteyen ve zaman isteyen bir sa
nayi türüdür; ama bu doğruların yanında bir başka
doğru daha var. Turizmin ilk istediği inandır, inan
maktır. Bu davaya gönülden inanmayanların başarı
sağlama olanağı elbette yoktur.
Göstermelik okullarda, kurslarda yılda 100 - 150
garson yetiştirmiş görünmek; milyonluk yatırımlar
için bütçeye yüz lira, bin lira 'gibi gülünç, sembolik
ödenekler koymak, turizm davamıza hizmet değil,
ihanettir. Bu göstermelik, bu yapay uygulama, bu
inanç eksikliği devam ettiği sürece Türkiye turizmi
nin bir adım dahi ileri atabileceğine inanmak safdil
lik olacaktır.
1950lerden bu yana ülkenin kaderine hükmeden
sağcı iktidarlar bu inanca sahip olsalardı dava çoktan
çözümlenmiş; Türkiye tarımına da, sanayiine de kay
nak sağlayacak yeterli turizm gelirine çoktan kavuş
muş olacaktı.
Sanayide olsun, tarımda olsun planlı ve akılcı bir
üretim politikasına, oy ve seçim politikasını yeğleyen
sağcı iktidarların ve ortak hükümetlerin tutumu Tür
kiye'yi her alanda olduğu gibi, turizm alanında da
bugünkü noktaya getirmiştir. Bunun sorumluları 1965
yılından beri altı kez Başbakanlık yapan, ülkeyi 11 yıl
süreyle yöneten Demirel ve onun zihniyetindeki yö
neticilerdir. Bu tarihi gerçeği Cumhuriyet Halk Partisi
Grubunun görüşü olarak Yüce Senatonun tutanakla
rına böylece geçirmek istiyorum.
Bugün çektiğimiz sıkıntıların vebali; bir kanadı
turizmi zengin ülke insanlarının eğlence yatırımı ola
rak hafife alan, öbür kanadı, «Turizm para geti
rir, ahlak götürür» diyen sağcı iktidarların çağ dışı
zihniyetidir Bu vebal, folklörüyle, tarihiyle, kumuyla,
deniziyle yedi iklimi, yedi çağı bir arada yaşatan ül
kemizi dünya turizmine açma çabaları yerine, «Borç
yiğidin kamçısıdır.» diyerek, kapı kapı dolaşıp borç
aramayı yeğleyenlerin omuzlarındadır.
Değerli senatörler;
Tarihin tüm çağlarını ve uygarlıklarını bir tarih
hazinesi halinde sergileyen bir açık hava müzesi; ge
rek bu niteliği, gerekse abartmadan söylüyorum; dün
yanın birçok ülkelerini, turistik ülkelerini gören bir
arkadaşınız olarak abartmadan söylüyorum; yeryü
zünde pek az ülkeye nasip olacak doğa güzellikleriyle
yurdumuzda turizmin gerektirdiği tüm koşullar mev
cut bulunmaktadır; eksik olan tek şey insan eli, in
san emeğidir. Eloğlu ülkelerinin kıt kanaat olanak
larını belli bir plan ve program süreci içinde akıllıca
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değerlendirerek bir dantel hesabı ve inceliğiyle işle
yerek turizmi, turizmin getirdiği refahı insanların hiz
metine çoktan sunmuş bulunmaktadır. Biz ise sahip
olduğumuz varlıkların, kumun, denizin edebiyatını ya
pıp, yapıp otururuz sadece. Turistik gelişme olanak
ları Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar kısır olan ül
keler bu sektöre verdikleri değerle ciddi, akılcı, plan
lı, programlı politikalarıyla ülkelerini kısa denilebile
cek bir zaman süreci içinde bir turizm cenneti haline
getirmeyi başarmışlardır.

Öncelikle atıl ekonomi kaynaklarını ve yeterince
kullanılmayan potansiyelleri harekete geçirmek, daha
sonra ülke çıkarlarıyla çelişmeyen dış borçlara baş
vurmak zorundayız. Ulusça en ivedi sorunumuz, Tür
kiye'nin ekonomik kalkınmasının üstüne konan ipo
teklerin kaldırılması için, dış borçların tuzak dövizi
yerine sağlıklı döviz bulmak sorunudur. İşte bu sağ
lıklı dövizi, ulusal ekonomik kalkınma savaşının anakoşulu olan bu sağlıklı dövizi ülkemize has bir tu
rizm modelinin etkin uygulamasıyla sağlayabiliriz.

İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da yatak sayısı her
birinde iki milyona doğru tırmanırken, Türkiye'nin
hâlâ 50 binlerde oyalanması gerçekten düşündürücü
dür;

Döviz yokluğundan hammadde bulamayan fabri
kaların yarı kapasite ile çalıştığı, işçi dövizlerinin azal
dığı, dış ticaret açığının alabildiğine genişleme eğili
mi gösterdiği bir dönemde, bilinçli bir program ve
uygulama ile döviz sağlanması için sarılabileceğimiz
tek cankurtaran simidinin turizm olduğuna yürekten
inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Başarı bekliyorsak, turizme bir ekonomik olay,
bir milli sanayi olarak bakmak, sadece bakmak değil,
inanmak zorundayız. «Mavi deniz, ince kum» şarkı
larını her yılın bütçesinde tekrarlayarak kendimizi
avutmak, davamızı uyutmak alışkanlığından artık sıyrılmalıyız. Gerçekçi ve ciddi çözümlere cesaretle yürümeliyiz.

Değerli arkadaşlarım;
İspanya'nın sadece Majorka Adasındaki yatak sa
yısı, tüm Yunanistan'daki yatak sayısından fazladır.
Yunanistan'ın sadece Rodos Adasındaki yatak sayısı
ise; üzülerek, utanarak söylüyorum Türkiye'nin top
lam yatak sayısının çok çok üstünde bulunmakta
dır. Bırakın Akdeniz ülkelerini, yılın ancak birkaç
ayında güneş yüzü gören Karadeniz ülkelerinde bile
turizme verilen önem ve anlamın sonucu, bizi derin
derin düşünmeye sevk etmelidir.
Romanya'da, Karadeniz kıyısında bizim Şile kıyısı
kadar bir alanda, 70 kilometrelik bir sahil şeridinde,
«On büyük güneş kalesi» adıyla oluşturulan siteler
bölgesinin çiçek bahçeleri, yüzme havuzlan, golf, bowling, tenis alanlarıyla süslenmiş 600 oteli, 120 bin ya
tak kapasitesi ile yabancı turistlerin hizmetine sunul
muştur. Yılın dokuz ayında güneş yüzü görmeyen bu
tesislerin, Romanya'ya getirdiği turist sayısı yılda 1
milyon 200 bini bulmaktadır. Bulgaristan'ın Varna,
Burgaz tesisleri de bunun başka örnekleridir. Bu ör
nekleri daha da çoğaltarak değerli vakitlerinizi harca
mak istemiyorum.
Kıymetli arkadaşlarım;
Türkiye her geçen gün daralan bir ekonomi çem
berinin içinde kıvranmaktadır. Türkiye gündemindeki
konu, bu çemberin bir an önce kırılmasının yolunu,
yöntemini aramaktır. Dışsatıma yönelik bir sanayi atı
lımı gerçekleştirilemediği sürece, kalkınmamız olanağı
bulunmamaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerinin ve ulus
lararası örgütlerden borç alarak sanayileşmek ve bu
yoldan kalkınmak kolay değildir. Dışa bağımlı bir
kalkınma politikasını felsefe olarak benimseyenlerin,
ulusal kaynaklara dayanmayan bir sanayileşmenin ba
şarıya ulaştığı tek bir ülkeyi örnek olarak gösterebile
ceklerini sanmıyorum.

Turizmin, program, plan, kusursuz hizmet ve ta
nıtma işi olduğunu bilerek, çabalarımızı bu doğrul
tuya yöneltmeliyiz. Altyapı, üstyapı hizmetleri, insangücü eğitimi, ulaşım, iletişim sorunları bir eşgü
düm içinde çözüme yönelmedikçe, turizmden, turizm
gelişmesinden, hele hele turizm patlamasından bah
setmenin bir mizah konusu olmaktan öteye geçme
yeceği bilinmelidir.
Ülkemizin ekonomik kurtuluşu ve geleceği bakı
mından büyük önem taşıyan bir Bakanlığın sorum
luluğunu yüklenen Sayın Bakanın davranışlarını ve
Ecevit Hükümeti döneminde başlatılan atılım ve giri
şimlere yaklaşımını yakından izleyerek, Muhalefet
Grubu olarak dikkatle değerlendirmeye çalışacağız.
Sayın Bakanın, en muhafazakâr kapitalist ülkelerin
dahi halka açık tutmaya özen gösterdiği deniz ve göl
kıyılarının sorumsuzca yağmalanması olayına titizlik
le eğilmesini, kendinden önceki Hükümetin bu yol
daki politikasını cesaretle sürdürdüğünü görmek isti
yoruz.
Eğitim merkezi, öğretim tesisi gibi adlarla ve mu
vazaalı yollarla kıyı yağmasına katılan, en çarpıcı kı
yıları halkımıza ve dış turizme kapatan asker, sivil
kamu kuruluşlarının Anayasamızın özüne ters düşen
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bu davranışlarına Sayın Bakanın kayıtsız kalmayaca
ğına inanmak istiyoruz.
Kaımu görevlilerinin ve işçilerin büyük çoğunlu
ğunun yararlanmak olanağını bulamadığı, ancak yük
sek bürokratların, hatırlı 'kimselerin ve onlarım eş ve
dostlarının ağırlandığı bu kampların,
dış turizme
açılması yolunda Ecevi't Hükümetli döneminde başla
tılan çalışmaların sonuca ulaşması sağlanırsa, bunun
onuruna haklı olarak sayın Bakan ve arkadaşları da
ortak olacaktır.
Sayın Alev Coşkun'un Balkanlığı sırasında, 2 500
yataklı Güney Antalya ve Köyceğiz turizminin geliş
me projesinle başlanmış, üç ayrı tatil köyüyle Ürgüp,
İlgaz, Van öterlerinin temelleri atılmıştı. Her ne ka
dar, biraz öne konuşan Adalet Partisi sözcüsü arka
daşımız, Güney Antalya projesinin Adalet Partisince
hazırlandığı iddia etmişse de, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti 1978 yılında iktidara geddiğimde, öl
müş bulunan, kapatılmış bulunan, işlemez bulunan bu
kredi yeniden canlandırılmış, yeniden işler hals geti
rilerek krediye hız kazandırılmış bulunmaktadır. Her
ne ise, işin bu yönü önemli değil, önemli olan ülke
turizmine yapılan hizmettir. îç ve dış turizm açısın
dan büyük önem taşıyan bu proje ve yapılarla benzeri
yatırımların, Bakanlığın sınırlı olanaiklan zorlanarak
tamamlanması halinde, sayın Bakanı ilk kutlayan biz
olacağız.
Değerli arkadaşlarım;
Biraz önce konuşan Adalet Partisi sözcüsü arka
daşım, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi içerisindeki
memur kıyımından bahsetti. Bu konuya aslında ben
temas bile etmek istemiyordum. Bugün bütün devlet
dairelerinde, bütün bakanlıklarda olduğu gibi, Turizm
Bakanlığının bünyelinde de odacısından müsteşarına
kadar, hiçbir dönemde yapılmayan bir memur kıyımı,
•memur sürümü yapılmaktadır. Kışta kıyamette ufacık
memurlar sağa sola, Doğu Anadolu'ya sürülmektedir.
Ben bu konu üzeninlde gerçekten durmak istemiyor
dum. Bu konu üzerinde Silahlı Kuvvetlerimiz bile
durdu, Sayın Cumihurbaşlkanımız bile durdu. Yazılı
bildiriler, uyarılar neşredildi, ama o uyarılardan sonra
bu kıyım, durmak şöyle dursun, daha da hızlanıp gi'ttti
ve Turizm Tanıtma Bakanlığı bünyesinde de bu kı
yımın bütün acımasızlığıyla sürüp gittiğini üzülerek
belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
1978,1979 Turizm Bakanlığrbütçeleri görüşülürken
Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne çıkan AP sözcüleri, ko
nuşmalarının büyük kısmını Anadolu Ajansına ayırırlar.
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Bu âdet haline gelmiştir. Bu ajansın işgalinden bateeder
dururlar. Bu konuya ben de değinmek gereğini duyu
yorum. Ancak, aynı yöntemi kullanmak niyetimde de
ğilim. Çünkü, Anadolu Ajansının iktidar partileri ta
rafından ne dün ne bugü, ne 1977 ne de 1980 yılında
işgal edildiği savına katılmıyorum. Ancak, Atatürk
yadigârı olan bu Kurumun, kendisine elkoyan küçük
'bir grubun elinden 1978 yılında nasıl kurtarıldığını ta
rihi ve hukulki yönleriyle kısaca, birkaç cümleyle vur
gulamak istiyorum.
31 Mart 1978 tarihinde, o zaman Sayın Atilla
Onuk tarafından yönetilen Anadolu Ajansı Genel
Kurulu yapılmış ve yönetim simidi olduğu gibi o za
man da değişmişti. Ancak, başta Sayın Demire! ol
mak üzere. Adalet Partili arkadaşlarımız olayı çarpı
tarak kamuoyuna Anadolu Ajansının işgal edildiği
yaygarasını yaymışlardı. Anadolu Ajanısı hisselerinin
% 50'ye yakını Devletin olmasına karşın, Hazinlenin
sadece 10 oy hakkı, 100 kadar hisse sahibi olan Sayın
Onuk ve arkadaşlarının ise parçalı hisse sahibi ol
dukları için 50ye yakın oy hakkı bulunuyordu. Ada
lete, hakkaniyete
olduğu
kadar Türk Ticaret
Yasasına da aykırı bulunun bu çarpıklığı düzel
ten bir Genel Kurul yapıldı. Bu Genel Ku
rula karşı Ankara Ticaret Mahkemesine açılan
dava reddolunarak Genel Kurul geçerli sayıldı ve ka
rar Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşti. Böyle
ce Anadolu Ajansı ona elkoymak isteyen bir gru
bun elinden alınarak asıl sahibi bulunan Devlete tes
lim edildi. İşte bu nedenledir ki, 4 Ocak 1980 tarihinde
yapılan son Genel Kurulla Anadolu Ajansında yöne
tim hukuk kuralları içinde değişebiimiştir. Anadolu
Ajansının bugün yasa çizgisine oturmuş olması, Ada
let Partililerce işgal diye, gürültüsü koparılan 1978'
deki hukuki işlemin sonucudur. Bu tarihi gerçeğin
tutanaklara geçmesini sağlamak için kısa çizgileriyle
bu kadarcık değinmekle yetiniyorum.
Değerli senatörler;
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Talihsiz bir
konuya değindiniz.
CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (De
vamla) — Talihli bir konuya geçiyorum Sayın Ege.
Değerli senatörler;
Turizim ve Tanıtma Balkanlığı bütçeleri görüşülür
ken daima gündeme gelen bir konu var. Film - San
konusu. Konu, Devlet bütçesinin çarçur edildiğinin
ilginç bir örneği olduğu için bir ibfet tablosu olarak
Yüce Senatoya sunmakta yarar görüyorum.
Nedir
Film - San?..
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İstanbul'da Ümit Utku adında bir kişi Filim Sa
nayii ve Tüm Saötaçıları Güçlendirme Vakfı adıyla
'bir vakıf kurar. Film - San kısa adıyla bilinen bu va'kıfla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında 12.3.1976
günlü bir bağıt, bir anlaşma yapılır. Ba'kanlık bu an
laşma ile valkfa yapacağı festival için 1976 yılı büt
çesinden 5 milyon lira ödemeyi taahhüt etmektedir.
Bu para ayrıntılarına girmede istemediğim değişik taMblerdefci 5 taksit halinde kendilerine ödenir.
1977 yılı bütçesinden bu konuda 5 milyon lira
ödeneik konulur. O zamanın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı olan Sayın İskender Cenap Ege buna karşı çıkar,
bu paranı ödenmesini önler, ama sanıyorum ki, Sayın
Ege'nin görevden ayrıldığı sırada olacalk, giderayak
yetkili memurlar tarafından ödeme emrine 500 bin
lira bağlanıverir. Bu para Sayın Alev Coşkun'un Ba
kanlığı sırasında 1978 yılında Sayıştay'dan geri çevrilerdk ödeme önlenir. Film - San Turizm ve Tanıtma
Bakanı Alev Coşkun'u dava eder. Bakan da konuyu
Teftiş Kuruluna havale eder.
1978 yılı bütçesi Komisyonda görüşülürken FihnSan konusunun gündeme getirilmesi üzerine Sayın
Alev Coşkun konuyu Maliye Ba'kanlığı Teftiş Kurulu
na aksettiriyor. Maliye Balkanlığı Teftiş Kurulu mü
fettişinin yaptığı inceleme sonunda hazırladığı ra
porda:
1. Film - San ile Bakanlık arasındaki bağıtın Ma
liye Bakanlığı incelemesine ve Sayıştay tesciline tabi
tutulmadan uygulamaya konduğu;
2. Bağıtın getirdiği yükümlülüklerle denetim yol
ları gösterilmeyerek kötü kullanıma elverir bir düzen
leme getirildiği;
3.

Ödemelerin avans anlatımı gösterilerek yapıl

dığı ve görevin kötüye kullanıldığı;
4.

Mükerrer de ödemeler bulunduğu hususlarını
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Sonuç olarak, Film - San'la ilgili olarak imzası bu
lunan yetkililer Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
desine göre sorumlu bulunmuşlardır.
Film - San 'konusunu, yıllardır kanayan bu yarayı
neden tekrar gündeme getirdim? Şunun için: Sözü
edilen Maliye Bakanlığı müfettiş raporuyla sanık ola
rak Memurin Muhakemat Kanununa göre hakkında
soruşturma açılmasına karar verilen bir şahıs bugün
Baikanhk Müsteşarlığına gtiriîmiiştir ve burada otur
maktadır.
BAŞKAN — Sayın Abay,
bitti efendim. Lütfen bağlayın.

söz 'süreniz şu anda

CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (De
vamla) — Bunları sayın Müsteşarı suçlamak için söy
lemi yorum. Yargı organlarının kesin kararına kadar
'kimsenin suçlu sayılamayacağını bir hukukçu olarak
biliyorum. Konuya sayın Bakanın tutumu açısından
eğiliyor ve Sayın Başkan, aracılığınızla sayın Bakandan
soruyorum. Sayın Baytaş'ı Müsteşar olarak atama
dan önce bu hususları biliyor muydunuz Sayın Bakan?
Biliyor idiyseniz halkkında idari, adli kovuşturma bu
lunan 'bir kişinin böyle önemli bir göreve atanmasını
hukuk ve devlet anlayışınızla bağdaştırabiliyor musu
nuz? Sayın Müsteşarın atama kararnamesi Sayın Cumhurbaş'kanına sunulurken geçirdiği 'kovuşturmayla il
gili bilgi de Sayın Cumhurbaşkanlığına iletilmiş mi
dir?
Değerli arkadaşlarım;
Bir ülkede hukuk kuralları bir kez altüst oldu
mu, o ülkede yönetim anarşisi başlar. Hakkında ida
ri ve 'kazai kovuşturma yapılan bir kişi devletin en üst
düzeyinde bir göreve getirilmek istenirse hukulk anar
şisi başlar. Bu işlemler Cumhuriyet Hükümetinin bir
hukukçu Bakanı tarafından yapılmışsa her birimizin
kara kara düşüneceği kaprakanhk bir dönem başlar.

Değerli arkadaşlarım;
Hukuk ve devlet anlayışımızla ters düşen bu va
Arkadaşlar;
him, bu tehlikeli uygulamayı Cumhuriyet Senatosu
Değil bir bakanlıkla bir vakıf arasında, bakanlık- I
nun bilgilerine sunuyor, grubum ve kendi adıma de
lararası transferler için bile bir protokole, maliye j
ğerli senatörleri saygıyla selâmlıyorum.
{Kontenjan
onayına, Sayıştay vizesine, yani maliyecilerin deyi
Grubu ve CHP sıralarından alkışlar)
miyle öndenetimıe zorunluluk varken, sözü geçen an
laşmada bunlardan hiç birine gerek görülmeden 5
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abay.
milyon lira ödeniyor.
Efendim, gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Ki
Gerek Muhasebei Umumiye Kanununun, gerekse I şisel görüşmelere geçiyoruz. Daha evvel kişisel olarak
Sayıştay Yasasının emredici hükümlerine karşın işlem
söz isteyen sayın üyelerimizi Yüce Genel Kurulun
anlatılan biçimde yapılmış ve 5 milyon lira Film-San'a
bilgilerine arz etmiştim. Söz sırası kişisel olarak Sa
ödenmişlr.
J yın Kadri Kaplan'da. Buyurun Sayın Kaplan.
saptıyor.
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KADRİ KAPLAN (Talbii Üye) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Asıl üzerinde duracağım konu, «Turizm polisi»
konusu olacak. Yalnız hemen açıklamaya mecburum.
Sayın Toker'in burada çok ilginç bir konuşması ol
du. Hakikaten turizm ve tanıtma alanında üzerinde
durulması lazım gelen çok ilginç noktalara değindi.
Bu bakımdan ben, bu 'turizm polisi konusuna değin
meden önce, bir i'ki cümlecikle de o kısım üzerinde
durmak istiyorum ve biraz da beni buna se'vkeden,
simidi Salonumuzda dört tane esiki Turizm Tanıtma
Balkanımız da var görebildiğim kadar.
ıHemen söyleyeyim, bütün arkadaşlar ittifak halin
de. Turizm, Türk kalkınması için, milli kalkınma için
gerçek bir döViz kaynağıdır deniliyor. Prof. Bade'nin
raporunda bu iş bir hayli insanları sevimdirmiş'tli, o
meyanda hepimizi. Ban 10 - 15 senle 'kadar buna inan
dım, sevindim; ama hemen söyleyeyim ki, şimdi ümi
dimi 'kaybetmiş durumdayım; yani umutsuzum şu
anda. Yeniden umutlanmak işitiyorum açıkçası. Bir hay
li umutla yaşadım, Türkiye'ye akar böyle dolarlar diye.
Yunanistan'a akıyor İspanya'ya alkıyor, İtalya'ya akı
yor mütemadiyen.... Türkiye bütün varlığıyla; tabii
varlığıyla, tarihi varlığıyla ve bugün beşeri varlığıyla
hatta bütün bunlarla 'kıyaslandığı zaman terazide üs
tün vasıflarıyla ağır basıyor. Bu akıştan da nasibini
alır, biz de paçamızı kurtarır, kalkınmamızın temel
dayanağında bol döviz getiren böyle bir sektörü gö
rürüz zannederdim, şimdi ümidim yok, açık söyle
yeyim bunu peşinen.
Arkadaşlarım;
Turizm planlamasında şüphesiz yetişmiş uzman
larımız var, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yetişmiş
insanları var, bunlar boş durmuyorlar bir şeyler yapı
yorlar, yapmaktalar, çok değerli uzmanlar da var bun
ların içerisunde; ama olmayan nedir acaba?.. Nedir
5 milyar doların yanındaki 300 milyon dolar, nedir
2 milyar doların yanındaki 300 milyon dolar. (Yani
'İspanya'dan, İtalya'dan bahsetmek istediğimi anlıyor
sunuz), Nedir şu Yunanistan'ın 2 'milyar dolarının
yanında, Dördücü Plan hedefinde erişilecek 500 mil
yon dolar?.. Bunun bir sakat tarafı var, bu ısakait ta
rafı var, bu sakat tarafı bulmaya mecburuz.
Yabancı uzman biliyorsa, onu getirdim, ©unda
pek gocunulacak taraf yok. «Yabancı gelir, bizi ya
kalar, sömürür gider» 'korkusu içine düştüğümüz müd
detçe 'biz hiç bir şey yapamayız. Ya'bancı bizi kandı
rır... Öbür taraftan diyoruz ki, «Biz çok ze'ki bir
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milletiz, kolay kolay kanmayız.» Ya o doğrudur, ya bu
doğrudur. «Efendim, biz de biliriz», o hailde yapalım.
Bunu yapanlardan faydalanalım, bir tanesi bu.
Durmak lazım, çekinmemek lâzım, fikirlerine mü
racaat etmek lazım, bol para vererek geflktiğinde is
tihdam etmek lazım. Bundan kaçınmamalıyız; çünkü
yapamıyoruz, bir noksanlık var. Demin arz ettim,
dört tane gelip geçen Turizm Bakanlarımız burada,
hakikaten değerli arkadaşlarımızdı. Ne umdular ne
'buldular? Bunun 'muhasebesini yaptıkları muhakkak,
hatta bir araya gelmeliler. Daha eskiler davet etme
diyse şimdiki 'sayın, genç, hakikaten hareketli; bun
dan evvelki de tabii, elhâk ço'k hareketli gençti, kar
şımda duruyor, kızmasın, daha da genç belki; birbir
lerini davet etsinler...
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ondan
Evvelki?..
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Ondan evvelki
de öyle, hepsi. Birbirlerini davet etsinler, birbirlerine
fikir versinler, bu paitileri aşan bir mevzu.
Fazla memur almak, Ötekinin aldığını, verdÜğini
vermek meselesi partileri ilgilendirir, doğrudur; yapıl
mamalıdır. Birisi yaptı diye öteki yapmamalıdır. Gö
rüyoruz ki, partilerin iktidar hayatları da pek uzun
olmuyor. Aslında uzun olmalı demokrasi için; ama
pek de uzun olmuyor. Pek fazla güvenm emeli, getir
diğiniz adamı yarın telefondan ararsınız bir iş yaptırmalk için, «Tayin oldu gitti» derler. Daha evvelde öy
leydi çünkü, yine öyle olabilir. Bu işin üzerinde dur
mak lazım.
Şimdi efendim, turizm bir kaynak geliştirme me
selesidir, bir isltühdam mıelseleSidir; isterseniz pazarlama
deyin o kaynak geliştirmek işine. Bir de kullanma;
yani ona arz 'edilecek meita meselesidir.
Kaynak geliştirmede acaba doğru hareket ediyor
muyuz?.. Yani Türlkiye'ye gelecek turist kaynağı ne
rededir?. Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Rusya'da
şurada, burada. Zaman zaman sığındığımız ve haki
katen medet umduğumuz jeopolitiğimiz buna da açık,
burada da 'stratejimizin esasını tayin edebilir. 'Türkiye
coğrafyasına balkın. Eğer fazla soğuk bulmazsanız taa
Kuzey 'iklimimden eğer fazla sıcak bulmazsanız Gü
neye 'kadar; bunu ideolojik ve politik anlamda da
kullanıyoruım.
Sizin 'kaynaklarınız var. Balkanlar ve Balkanlar
ötesinde Avrupa'da kaynaklarınız var, Orta Doğu'da
'kaynaklarınız var, Orta Doğu ötesinde, Afrika'ya
açılan, Uzak Dbğu'ya açılan, kaynaklar var. Türkiye
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jeopolitiği Türkiye tabiatıyla birlettiği vakit, Türkiye
tabiatı ve jeopolitiği Türk insanıyla birleştiği vakit,
onun karakteri ve beşörî kuvvetliyle birleştiği vakit
bir şsy olması lazım. Bu bir şey dlmuyor. Bunu bul
maya mecburuz.
«Bu kaynaik geliştirmede dikkatli plan yapıyor mu
yuz acaba?...» diyorum. Bu insanlar ne isterler?.. De
min Sayın Töker de dokundu çok enteresan taraflara.
Niçin gelirler? Yola niçin çakarlar?.. Onların emniyet
felsefesi nedir?.. Yaşam felsefesi nedir?.. Bir gece
ikamet etmeik istedikleri yerlerde ne ararlar, ne bulur
lar?.. Bütün bunları 'dikkatle, işte o yüzbinlere mal
olan dışarıdaki elemanlarımıza; ama bir form içinde
inceletmeye mecburuz. Herkesin
müktesebatıridan
şüphe ötmeye hakkımız yok; ama müktesebat ayrı bir
şey, bir nizam içinde çalışmak tamamen ayrı bir şey
dir. Bizim nizam içinde çalışmadığımız da açıktır.
Bir form içerisinde, bir istihbarata girişmek lazım,
bir enformasyon meselesidir evvela. Fransız turisti
nedir, ne değildir?.. Fransız ^turistinin yaşam felsefeyi
nedir?.. Ne ile geçinir?.. İtiyatları nedir, mutfak kül
türü nedir? Nelerden ne kadar fedakârlık edebilir
gittiği memlekette, ne kadarından edemez?.. Viskisin
den edemez, vermeyecekseniz çağırmayın. «Öyleyse
raikı içsin» içmez; hele etiketi eğrilmiş böyle bir rakı
şişesini de önününe koydunuz mu kaçar gider arka
daşlar. «Arife tarif gerekmez», artık gerisini siz çok
değerli arkadaşllarımın yıllar yılı edindikleri tecrübe
lerin ışığında ne demek istediğimi çak rahat anlıyor
sunuz.
İkincisi, pazarlama işi efendim. Çok dağıldığımız
anlaşılıyor. Öyle ümitlendik ve bütün kaynaklarımızı
öylesin© mirasyedice açtık ki, cebine ufacık bir para
koyan, eline ufak bir maydanoz alan yanına küçücük
bir tarihi taş getiren, kendisini turizm lideri ve böl
gesini de turizme açık müthiş bir bölge, patlamaya
hazır bir bölge kabul eit'ti; hu, yanlış oldu. Bundan
dolayı bütün sahillerimiz işgal edildi. İç turizmde de
bu hataya düştük, dıştada.
Turizm Bankasının kredileri de tamamen boşa git
ti (Bana darılmayın). Turizm Bankası bir kredi açıyor,
niçin açıyor bunu?.. En güzel planlamaları götürüyor
sunuz en mükemmel estetik yapıya haiz olan bir proje
geliştirdiğimiz muhakkak bunda hiç şüphe yok, hiç şüp
he dahi etmeyin, bunda Avrupa'dan aşağı değiliz. On
dan sonra gidiyoruz bütün işlemler tamam, muamele
ler tamamlanmış, İmar-iskândan geçmiş, topralk refor
mundan geçmiş falan filan uzun uzun gidiyor, sonunda
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parayı veriyorsunuz. Parayı veriyorsunuz, ne olduğu
nu taikip etmiyorsunuz. Sonra herkes anahtarını so
kup, o güzel evlerin içerisine yazın 15 gün veya 1 ay
oturma gibi özel yaşamına mal ediyor. Niye verdiniz
o parayı arkadaşlar?.. Bu gayet sakat bir noktadır,
bunun üzerinde durmaya mecburuz. Sayın Bakandan
bunu istirham ediyoruz ve yapacağına da inanıyoruz.
Bu türlü şeylere para vermemelidir, onun için plan
lamada organize turizm bölgeleri yaratma fikri doğru
dur; ama yapmalıyız.
Bu organize turizm bölgeleri işte başta arz etti
ğim gibi gelen turistin bütün yaşantısına cevap vere
bilen yoluyla emniyetiyle, temizliğiyle, yemeğiyle, güleç
yüzüyle karşılamasıyla, göndermesiyle cevap verebi
len bölgeler olmalıdır. Yatırımları buraya sevketmelisiniz parayı buraya vermelisiniz, eş, dost akraba ka
yırmanın dışında yapılacak tek iş budur. Türkiye'nin
her yeri turizme açıktır; ama müsaade edin, 2000 yı
lında gelecek kuşaklara bir şey bırakın, 2100 yılında
gelecek kuşaklara bir şey bırakın...
BAŞKAN — Sayın Kaplan, söz süreniz doldu,
lütfen bağlayın.
• KADRİ KAPLAN (Devamla) — Bağlıyorum sö
zümü efendim.
Turizmin polisinin fayda sağlayacağına inanıyo
rum. Verilmiş olan bir tasan da vardır, bunun çıkarıl
ması için çok uzun zsmanlar peşine düşmüşümdür,
daha evvelki saym Bakandan da istirham etmişimdir,
o da vaat etmiştir. Benim teklifi çıkaracağım diye
değil, bir öneri yaptık, benden çok daha iyisini uz
manlar geliştirirler. O Turizm Bakanlığında nerede
dir. ne vaziyettedir bilmiyorum. Arkadaşlar turizm po
lisine ihtiyaç var, bu pislik içerisinde turist beklemeyin,
bekliyorsak kendimizi aldatırız.
Bu temel no'ktayı
halle mecburuz,
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Kaplan.
Efendim, söz sırası Sayın Ragıp Üner'dedir, bu
yurun Sayın Üner.
RAGIP ÜNER
(Nevşehir) — Sayın Başkan,
aziz ve muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanım, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının değerli mensupları;
Sözlerime başlarken hepinize saygılarımı sunu
yorum. Bilindiği gibi «Turizm» sözcüğünün kölkiü,
Latince «Tormu» olup, daire şeklinde dönmek an
lamına geliyor. Başka bir tabirle, insanların kendi
yaşadıkları memleket dışında bilgi sahibi
olmak,
tedavi, spor, gezme ve dini sebeplerle, keza merak ve
304 —
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eğlence arzusuyla muvakkaten yaptıkları gezi anla
tılıyor.
Yüzlerce yıl önce Orta Asyada yaşamış olan
ecdadımız Göktürkler daha o zaman turizmin öne
mini kavramışlar ve 'misafirhaneler yapmışlardır.
Kaşkarlı Mahmut Divan-1 Liügat-ül Türk'te şöyle
der. «Yabancıyı iyi ağırla, onu yedir içir» Bu göste
riyor ki, Türklerin ananevi 'bir misafirperliği var
dır.
Klasik olarak turizm şöyle sınıflandırılıyor. Din
lenme turizmi, balayı turizmi, sosyal turizm, dinsel
turizm, sportif turizm, araştırma ve kültür turizmi,
'kongre turizmi, tabiat güzelliklerini görmek için ya
pılan turizm, ticaret turizmi, politik turizm, işçi
turizmi.
Değerli arkadaşlarım;
Hepinizin 'bildiği gibi, bugünün dünyasında en
çok gelir getiren madde petroldür, ikinci sırayı da
turizm almaktadır. Ne var ki, birincisi binbir emek
le ve alınteriyle toprağın altından çıkarılır. Bacasız
sanayi dediğimiz turizm ise, hiç 'bir emek sarfetmeden, göklerden yağan altındır, dövizdir.
Dünya turizm örgütlerinin istatistiklerine göre,
her yıl 250 milyon insan turizm olarak başka ülke
lere gitmektedir. Denizlerle hiç alakası bulanma yan Macaristan'a yılda 7, Çekoslavakya'ya 6 milyon
turist gitmektedir. Yunanistan turizmden yılda 1 mil
yar dolar kazanmaktadır.,
Türkiye, turizm potansiyeli bakımından uçsuz
bucaksız, sonu gelmeyen 'bir hazinedir. Coğrafi ba
kımdan 4 2 - 3 6 kuzey paralelleri ve 45 - 26 doğu
meridyenleri arasında yer alan memleketimizde dört
mevsimi yaşamak kabildir. Yılın 12 ayında gezilebi
lecek iklim yapısına sahiptir. Her mevsimde 'her cins
turist için görülmesi gereken bir ülkedir. Bir insa
nın Avrupadan Asyaya vapurla 20 dakikada, köp
rü üzerinden yürüyerek 10 dakikada geçebilmesi an
cak Türkiye'de görülen bir hadisedir.
Bunca devalüasyonlardan sonra bir arkadaşımı
zın da dediği gibi, bir yabancının kendi parasıyla
alabileceği 5 kilo et karşılığında, Türkiye'de lüks bir
otelde ailece geceleyebileceği başka bir ülke de dün
yada yoktur.
Kış ve yaz sporları, kara ve su avcılığı, ayrı ik-ı
lim ve görünüşlere sahip denizleri, dağları, gölleri,
akarsularıyla, Pamukkale, Periibacaları, Ihlara vadisi,
Cennet, Cehennem mağaraları, Manyas gölü gibi,
başka 'hiç bir ülkede bulunmayan tabiat güzellikleri
memlek elimizdedir.,
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Türkiye, tarih bakımından da dünyada dşi 'bulun1-*
rnaz hazinelere sahiptir. Bergama, Afrodiisyas, Efes,
Meryemana, Aspendos, Didim, Perge, Side ve meş
hur kadın başbakan Planfciya 'heykeli, Aneh gibi ünlü
eserler bizîm ülkemizdedir. Kleopatra ile Romalı
Antuan'ın buluştuğu Tarisus, Esbabı Keyfin 30(0] se-;
ne uyudukları mağara, Kartacalı Kumandan Anniıbal'ın mezarı, Finikya Kralı Midas'ın mezarı bizde
dir. Büyük Filozof Solon, Diojen, doktorların Üsta
dı Hipokrat Türkiye'de doğmuştur. Noel Baba Tür
kiye'dedir. Truva atı bizdedir. Göreme gibi bir ta
biat harikası da bizdedir. 'Bütün dünya yıllar yılı
Nuh'un gemisini Ağrı dağında arar durun
Geçen yıllarda Meryemana'yı ziyaret eden Papa,
«•Meryemanatyı ziyaret eden Hıristiyanların hacı
olacağını» bütün dünyaya ilan etti. Ne var ki, biz
oraya birkaç güzel Ibina yaparak, ziyaretçilere bir
hacılık belgesi vermeyi daJhi başaramadık.
Hazreti Peygamberin Bayraktarı Eyüp Sultan
Istanlbufda yatmaktadır. Hazreti Peygamber bir ha->
dişinde, «Benim 'bayraktarlarımın mezarını ziyaretti
etmek Hac kadar sevaptır» buyurmuştur. Biz İslâm
âlemine bu değeri tanıtamadık,
ıMukaddes Emanetler Türkiye'dedir. Bunların
lâyrkıyle sergileyemedikj
Memleketimizde bugün 74 tane müze mevcuttur.
Buralarda 1,5 milyon sanat şalhaseri teşhir edilmek-<
tedir. Bunlara karşılık, Türkiye'de turizm işlerini dü
zenlemek üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ku
rulmuştur. 1980 Mali Yılı Bütçesinden Bakanlığına!
ayrılan ödenek, 2 milyar 765 milyon 843 bin liradır.
Genel Bütçe ödeneklerine oranla Bakanlığı düşen
pay % 0,65'tir '% 1 dahi değil, % 0.65. Bu komik
bir rakamdır arkadaşlarım, komik..<
IBu Bütçe, yanlız Bakanlık memurlarının maaş ve
harcırahlarına kafi gelecektir. Memleketimize mil
yarlarca liralık döviz kazandırabilecek bir Bakanlığa
bu kadar az ödenek ayrılması, üzüntü verici bir hadi
se di r*
Uluslarası Turizlm Birliği Genel Sekreteri Vladimir şöyle diyor. «Türkiye, turizmini geliştirebilir
ce, dışarıdan bir tek dolar Memesine gerek kalmaz.
Ancak, bunun için turizmin bir sanayi klolu olarak
ele alınması, yatırım, organizasyon ve tanıtma için
iyi bir planlama yapılarak işe girişilmesi gerekir.
Yalnız güneşi olmak turizm için yeterli değildir. Tu
rizmin gelişmesi paraya bağlıdır. Paranın gelmesi
ise turizmin gelişmesine bağlıdır.»
305 —
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©ir Türk turizm uzmanı şöyle diyor. «Turizmin
gelişmesi için evtvela siyasi istikrar şarttır. İkincisi
ekonomik istikrar. Türkiye'ye turist, bizim çabamız
la değil, dünyada seyahat edenler arttığı için geli
yor. Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelere gi
den turist, en son, görmüş olmak için Türkiye'ye de
geliyor.» diyor.
Türk Seyahat Acenteleri Birliğinin 1979 Kasım
ayında İstanbul'da yapılan toplantısında, turizm ko
şunda yapılanların kâğıt üzerinde kaldığı belirtilmiş,
«Türkiye'nin hâlâ kendi yapısına uygun bir turizm
politikası tespit edemediğini, 'bütün tonlara rağmen
Türkiyefyıe giren dövizin % ZO^sinin bu kanalla ol
duğunu» söylemişlerdir..
fflstanlbul Üniversitesi tarafından tertip edilen bir
ısinipozyumda da şöyle denilmiştir. «Sınırsız turizm
potansiyeli ile yılda 3 milyar dolarlık bir gelire ula
şılabilir. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık petrol alımını
karşılayabilir.,
Sayın Can Pulak Günaydın Gazetesinde geçen
gün yazdığı (bir yazıda şöyle diyor, «Turizmin öne
mini (başbakanlar kavramadıkça, gelişmeleri ve çalış
maları dikkatle izlemedikçe, döviz getiren bu sek
törde en küçük bir mesafe bile alamayız.» Bu fikre
katılmamak mümktiin değildir. Ben de 1979 Temmuz
ayındaki Meydan Dergisinde «Türkiye'nin Turizm
Hayali» adlı bir yazımda aynı konuya aynı cümle
lerle değinmiştim.
Değerli arkadaşlarım;
Maalesef Türkiye'de turizmin önemi kavranma
mış, bu sektöre hiç önem verilmemiştir. Millet ola
rak, turiistler, birtakım akılsız ve maceracı insanlar
olarak kabul etmişiz. Bütün hükümetler ise, turizmi
Varlığıyla yokluğu arasında hiç bir fark olmayan,
uğraşmaya değmez bir sektör olarak kabul etmiş
lerdir. Aslında turizmin bütün faydalan bir tarafa
bırakılsa, istihdam yaratan, işsizliğin önüne geçen en
büyük faktörlerden birisi olarak kabul edilmesi icap
eder,
Değerli arkadaşlarım;
(Sayın Demirel Kabinesinde Turizm Bakanlığı gö
revini almış bulunan Sayın Barlas Küntay, turizm
konusunu iyi bilen bir arkadaşımızdır. Enerjik tutu
mu, çalışkanlığı herkesçe bilinmektedir. Kendisin
den çok şey bekliyoruz. Sistemli çalışmalarıyla mu
vaffak olacağına inanıyorum,
Konuşmama burada son veriyorum. Bakanlık
(Bütçesinin Türk ulusuna hayırlı olmasını diliyor, beni
dinlemek lütfunda (bulunduğunuz için hepinize teşek
kür ediyorum, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
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ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üner.
ISöz sırası Sayın Ali Oğuz'da. Buyurunuz Sayın
Oğuz.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın (Başkan, muhte
rem arkadaşlarım;
Müzakere ettiğimiz Turizm Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle ben de şahsi görüşümü huzurunuzda
arz etmek üzere birkaç cümle ile, fazla vaktinizi al
madan sözlerimi bitirmeye çalışacağım,
Konuşan arkadaşlarımız, Turizm Bakanlığı ile il
gili, gerek Bakanlığın kuruluşu, gerek faaliyetleri, ge
rekse Bakanlığın başarılı olması için görüşlerini ifade
ettiler^
Bütün görüşler, bütün fedakârlıklar yapılmış ol
masına rağmen, turizmimiz neden gelişmiyor mese
lesine geldik dayandı. Çok fedakârlıklar yaptık. Ha
ni, «Neler yaptık bu memleket için» gibi.. «Kimimiz
öldük, kimimiz nutuk söyledik» diyor şair ya hani,
biz de çok şey yapmışız turizm için.
Hatırladığım kadariyle Ürgüp'de, muslukların
dan şarap akan oteller de yaptık, her türlü feda
kârlığı yaptık, gemiler geldi, mehter takımlarıyla
Galata rıhtımında gemileri karşıladık, yine olmadı.
Selçuk'da milli kıyafetler giymiş kızlarımız turistlere
şarap dağıttı, yine olmadı. Hatta memleketimizin ev
ladına lâyık 'görmediğimiz hassasiyeti turistelere gös
terdik. Hatırlayacaksınız Peter Renata hadisesinde
iki turist Anadöl'da öldürüldü. Çok büyük hassasi
yet gösterdik, mahkemelerimiz 15 ıgün içerisinde idam
kararı verdi. Temyiz Mahkememiz 15 - 20ı 'gün içinde
tasdik etti. Süratle Meclisten geçirdik ve idam ettik
failleri; ondan sonra memlekette eşi görülmedik
anarşi oldu, 10 bin kişi vuruldu, 5 bin kişi sakat kal
dı, 3 bin insan öldü; onlara, onları öldürenlere bu kadar hassasiyet göstermedik.
Buna
rağmen
turizmimiz yine
gelişmedi.
Bol viskimiz oldu, arkadaşların dedikleri gibi, döner
kebaplarımız da oldu. Hilton Oteli viski siz de kalma
dı, ama turizmimiz yine gelişmedi. Bir eksiğimiz var
demekki.
Ne arıyor turist .. Bol bol evler açmışız, herkes
rahat istediği kötülüğü yapıyor. Bol bol içki imal
etmişiz, Sayın Bakan geldiler burada söyledi; 60 mil
yon litre bira, 1 milyon 3€f0 bin litre özel şirketler bira
imal etmiş, içmişiz, içirmişiz, yine de olmamış. De
mekki, bir eksiğimiz var,
(Neymiş bu eksiğimiz?.. Bana kalırsa bu eksiğimizin
en büyüğü; Avrupalı kendi memleketlerinde şu özledi
ğiniz ve şunlar olsa belki turist gelir dediğiniz şeyle-
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rin hepsini bol bol 'buluyor. Viskisini de, rahat evini
de içkisini de, kumarhanesini de 'buluyor. Hepsini de
buluyor.
Kumarhane dedik de aklıma geldi, Ceza Kanunu
na hüküm koymuşuz; her kim kumar oynarsa, şu ceza
verilir. Allah Allah?.. Ama Devletin yaptğı turistik
otelde rulet çevirir, kumar oynarsa, yasal kumardır
'hiç kimseye ceza verilmez. Hatta Devlet eliyle teşvik
edilir. Yok canım 'böyle şey olmaz Allahını seversen,
olmaz 'böyle şey.
Seygili arkadaşlarım;
'Bununla turist celbedemezsiniz, turist gelip bir şey
arıyor. Diyorki, 'ben bir Müslüman ülkesi olan Tür
kiye'ye geldim. Selçuk âsârı, Osmanlı âsârı, yemeği,
misafirpervetrliği, kıyafeti, halini, yaşayışını gördüm
ve bununla da tatmin oldum. Kütüphanelerini gör
düm, cemilerini gezdim, esesrlerini gördüm ve cidden
Ibu haliyle görülmeye değer bir ülke. Türkler cidden
misafirperver insanlar, kibar, efendi insanlar, gay
retli insanlar, tarihin en şerefli Milleti filan.. Bunu
dedirtmek lazım, yoksa efendim bol bol meyhane
açalım, rahat etsin, gelsin içsin, güzel lüks oteller
açalım. Ulaşamazsın, adamın
memleketinde senin
memleketinden olandan daha güzeli var.
O bakımdan ben derim ki, kendi benliğimize
dönersek, turist gelip bizden bir şey görmek ister, ama
turist kendi kopyasının, hem de kötü bir kopyasının
örneğini görmek için buraya gelmez. Hiç kendimizi
aldatmayalım. Öyle ise, kendi öz varlığirmza dönme
miz lazım ki, turist gelsin, 'bizde bir şeyler görsün.
(Geliyor, hayretler içerisinde kalıyor. Bakıyor hali
mize, diyor ki, «Şu SÜleymaniye yok mu?.. Bunu ya
panlar şurada oturmaz». Oradaki gecekonduya ba
kıyor. «'Burada oturanlar ise bunu yapamaz» diyor.
Bunu söyletmemek lâzım. Turiste bunu söyletmemek
lazımdır. Turist gelip bizim öz varlığımızı görsün.
Kendisinin kötü bir kopyasını gördüğü müddet içeri
sinde buraya gelmez. Niye?.. İtalya'ya gider, orada
eğlenir, hiç olmassa bir Hıristiyan ülkesi. Yunanistan'a
gider. Başka ülkelere gider, ama bir İslâm Ülkesine ge
liyorsa, bir Müslüman ülkesini görmek ister.
Öyleyse 'kendimize gelelim. Bugün emniyet de ol
madığı için turist gelince bayağı zorlanıyor. «Acaba,
Türkler birbirlerini vuruyor, beni de arkamdan bir
vuran olur mu» diyor, çünkü asayiş yok. Bunu dinli
yor adam. Evvela turisttik sahaları geliştireceğiz der
ken, turistin gelip rahatça emniyet içirişinde dolaşa
cağı bir vasatı hazırlayalım. Sonra da kimi davet ede
ceğimizi 'bilelim;
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©izlim davetimizle onlar kolay kolay gelmezler.
Zaten 'beğendikleri bazı yerler var. Kış mevsiminde ge
lirse Antalya'yı merak ediyor; kış içerisinde yaz. Spor
yapacaksa Uludağ'a geliyor, mahdut 'belli yerler işte.
Onun dışında cazip olan yerler bulmak lazım, yani
kendi hususiyetlerimizi göstermemiz lazım.
'Mhuterem arkadaşlarım;
Şu şartlar içerisinde dahi Arap ülkelerinden gel
miş, Beyazıt Meydanını doldurmuş, ancak mü'tevazi
alış verişi yapan bir sürü turisti, ama İslâm ülkelerin^
den gelen turisleri görüyoruz. Açalım bir parça da
ha yollarımızı, kolaylaştıralım. Bir Müslümanın gelip
de rahatça misafir olacağı misafirhaneler yapalım.
Haç seyahatini veya ibadetini mümkün olduğu kadar
darlaştırmaya çalışıyoruz;. Sonra da dönüp İslâm ül
kelerine biz size ömründe bir defa göndereceğimiz bu
insanları, ama siz bize sık sık gelin. Olmaz böyle kom
şuluk münasebeti. Sen ona 'bütün kapılarını aç. Millet
rahatça gitsin, onun da rahatlıkla memlektimize gele
bilmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Yoksa
oradan da kolay kolay bir şey gelmez.
Arkadaşlar kaynak geliştirme meselesine isabetle!
dokunlular. Kaynak geliştirmede, 'bence en verimli
kaynağımız İslâm ülkeleridir. Bir milyar nüfuslu İs
lâm ülkeleri bütün hassasiyetiyle Afrikası da, Suudî
Arabistan dahil, İran dahil, zengin petrol ülkeleri ola
rak, parası olan ülkeler olarak, komşu ülkelerimizin
hepsi gelip Türkiye'yi görmek ister. Biz de oraları
görmek isteriz, ama onların gelip, rahatlıkla memleke
timizde kalabilecek ve memleketimizin güzelliklerini
görebilecek imkânları onlara hazırlarsak, o istikamet
teki turizmini geliştirmemiz mümkün olur kanaatmdayım,
Turizm Bakanlığı Bütçesinin memleketimize, mil
letimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını di
ler. Hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. &öz sı
rası Sayın Oral Karaosmanöğlu'da. Buyurun efendim^
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım;
Kalkınmakta olan ülkelerde bugün en önemli eko
nomik mesele, dış ödemeler dengesindeki açıklardır.
«Bacasız endüstri» dediğimiz turizm sektörü, dış öde
meler dengesinin kapatılmasında çok önemli payı olan
bir sektördür. Maalesef şimdiye kadar gösterilen bü
yük gayretlere rağmen Turizm Bakanlığı kurulduk
tan sonra; kaldı ki, Sayın Toker'in de ifade ettikleri
gibi, Turizm Bakanlığının bir de tanıtma fonksiyonu
vardır, bizatihi turizm ile yeterince ilgilenmesini ge-
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rektirebilecek ortam mevcut değildir veyahutta Tu
rizm Bakanlığının bu işleri koordine edebilecek hu
kuki imkânlara sahip olmayışı gibi faktörler vardır
ve maalesef bugün Turizm Bakanlığı istediğimiz an
lamda kendi sahasındaki işleri layıkı ile göremiyor
ise, kanaatımca bunun en önemli faktörü, nedeni
koordinasyon noksanlığıdır.
Turizm Bakanlığı gibi bir Bakanlığa belli yetki
ler vermişsiniz, belli sahalarda belli hizmetlerin koor
dinasyonunu vermişsiniz, ama turizm sahasındaki bir
hizmetin aksamasından mütevellit sorumluluğu da,
o Bakanlığa değil, başka bakanlığa vermişsiniz, yetki
sorumluluk dengesi mevcut değildir. Burada aslolan
aynı yetkiye haiz muhtelif bakanlık ve kuruluşlar ara
sında turizm sektörünün başarılı olması için yatay
olmaktan ziyade, dikey bir koordinasyona ihtiyaç
vardır. Başka anlamda turizm sektörünün başarısı,
Başbakanlığa bağlı bir hukuki statü içerisinde daha
rantabl çalışma alanına girer kanısındayız.
Sonuna kadar işçilerimizin gönderdikleri dövizle
ri beklemek durumunda değiliz. 1974 petrol bunalı
mından sonra (İnşallah böyle bir şey olmaz, ama) ge
rek bizde, gerek dış ülkelerde bazı krizler zaman za
man oluyor, ekonomik bunalımlar oluyor.
Bu itibarla körükörüne işçinin göndereceği döviz
lere bağlanmaktan ziyade, Türkiye'nin dış ekonomik,
dış ödemeler dengesindeki açıkları kapatabilecek en
önemli sektörlerden birisi turizmdir. Birisi de ka
naatımca yaş meyve ve sebze ihracıdır. Tarımsal
ürünlerimizin topyekûn ihracı dahi bugünkü petrol
ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır.
Kıymetli arkadaşlarım;
Memleketimiz, benden önce konuşan arkadaşları
mızın ve grup sözcülerinin ifade ettikleri gibi, deni
zi, güneşi, kumu, tarihi eserleriyle büyük bir hazine
dir. Mühim olan bu hazinenin memleketimize gerek
tiği ölçüde döviz getirebilmesini sağlayacak altyapı
hizmetlerinin yapılmasıdır kıymetli arkadaşlarım. Bu
gün maalesef memleketimiz altyapı hizmetlerinden
büyük çapta, bilhassa turizm yönünden mahrum bu
lunmaktadır.
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanımız Barlas Küntay geçenlerde bir beyanat verdiler, gerçekçi bir be
yanat verdiler, bu beyanatlarıyla iftihar ettim, dev
let adamlarımızın, bakanlarımızın gerçekleri görmesi
lazımdır, hayal aleminde koşmamaları lazımdır. De
diler ki : «Turizm patlaması beklememiz doğru de
ğildir.» Hakikaten bu şartlar altında memleketimizde
turizm patlaması beklemek mümkün değildir; ama
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bunun yanında turizm patlamasını ve turizm gelirle
rimizin artmasını sağlayacak tedbirlerde de gecikme
mek lazımdır. Her türlü idari, mali tedbiri koordine
etmek lazımdır ve Turizm Bakanlığı Bütçesine sem
bolik ödenekler değil, yeterince ödenekler vermek la
zımdır, yatırımcı dairelerle iyi bir koordinasyon kur
mak lazımdır ve bu arada önemli bir kuruluş olan
Turizm Bankası sermayesinin de yeteri derecede artı
rılması lazımdır.
Bugün memleketimizin 50 küsur bin yatağı bu
lunduğu malum, bu yatak gayet tabii ki ihtiyacımızı
karşılamaktan çok uzak. Bir taraftan Türkiye'ye tu
rist celbine çalışacağız, propaganda yapacağız. Fazla
propaganda mahzurludur kıymetli arkadaşlarım. Pro
paganda ile yatırım, yatak limitleri arasında organik
bağ kurmak lazımdır. Başka deyimle propaganda ile
yatak yatırımlarını paralel tutmak lazımdır ki, gelen
turist bir daha Türkiye'ye gelmekten mütevellit piş
manlık duymasın kıymetli arkadaşlarım.
Bunu yapmak şarttır. Gayet tabii Hilton, întercontinentariar, Shcraton otelleri turizm bakımından
belki bir eğitim müesseseleridir; ama hiçbir zaman
bizim anladığımız anlamda turizmin fazla gelişmesi
ne katkıda bulunacak müesseseler değillerdir. Çünkü,
şahsi kanaatim şudur ki, memleketimizde turistik ge
lirin artmasını sağlayacak en önemli faktör, sadelik
tir, asgari konfordur ve asgari şekilde turistin rahat
ettirilmesini sağlayacak imkânların yaratılmasıdır.
Başka deyimle bugün tahminlerime göre bir ya
tak maliyeti 1 milyon lira civarında bugünkü kon
jonktüre göre. Bu 1 milyonluk yatak birim yatırımı
yerine icabında 4 veya 5 yatak birimi sağlayacak sade
ve ucuz otellere, motellere gitmekte fayda vardır.
Zira, Hilton, Shcraton lazımdır, ama bu oteller hiçbir
zaman dış ülkelerdeki vasat turiste hitap eden otel
ler değildir. Bizim sürümden kazanmamız lazımdır.
Bizim aslında vasat turiste hitap edecek imkânlar
hazırlamamız lazımdır. Vasat bir turist, vasat geliri
olan bir memur, bir işçi veya bir işadamı Türkiye'ye
geldiği zaman bir senelik tasarrufunun hepsini bura
da harcamak suretiyle bu imkânları kullanmalıdır.
Hilton'da üç gün kalacağı yerde, gidip te bir sahilde
güzel bir şeritte, sade bir motelde asgari konforla, as
gari bir ay kalabilmelidir kıymetli arkadaşlarım. Bu
nu sağlayabilirsek, daha doğrusu yatırımları bu sevi
yede koordine edebilirsek memlekete ve turizme da
ha fazla faydalı oluruz kanısını taşımaktayım.
Kıymetli arkadaşlarım;
Hakikaten patlama şu veya bu şekilde arzu etti
ğimiz şeyler; ama maalesef şimdiye kadar Turizm
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Bakanlığına gereken ilgiyi de gösterememişiz Dev
let olarak ve turizm sektörünün kalkınmasını sağla
yacak imkânları maalesef sağlayamamışız. Bugün ge
nel konsolide devlet bütçesi içerisindeki rakamlara
bakınız, bugünkü şartlarda Turizm 'Bakanlığımızın
bu yatak kapasitesini artıracak imkânlara sahip oldu
ğunu 'hiçbir zaman iddia edemeyiz.
Bu arada da özel sektörle kamu yatırım arasında
iyi bir ahenk kurmak lazımdır. Yabancı sermayeyi
celbetmek lazımdır kıymetli arkadaşlarım. Belli bir
siyasi, ideolojik görüşün esiri olarak yabancı serma
ye düşmanlığı memlekete bir şey kazandırmaz. Bü
tün mesele, yabancı sermayeyi celbetmek, yabancı
sermayenin celbinden sonra milli çıkarlarımızı koru
maktır kıymetli arkadaşlarım. Bunu yapabildiğimiz
takdirde hem yabancı sermayeden faydalanırız, hem
teşvik tedbirleriyle özel sektörün turizme yardımını
sağlayabiliriz ve bunun yanında da kamu sektörü
olarak müesseseler arasında irtibat kurarız, yatırım
ları çoğaltmak suretiyle bu imkânları geliştiririz.
Milletlerarası ilişkilerin çok arttığı zamanımızda
kıymetli arkadaşlarım, kongre turizmi denilen bir sek
tör gelişmiştir. Milletlerarası toplantılar zaman zaman
üye memleketler arasında yapılmaktadır. Türkiye'nin
de kongre turizmini geliştirecek imkânlara kavuştu
rulması lazımdır. Bir de bunun yanında turizm mev
simini ben şahsen deniz ve güneş mevsimi olarak al
mıyorum kıymetli arkadaşlarım. Ben, birçok arka
daşlarım bilir, turizm mevsimini 2 veya 3 ay oldu
ğunu kabul etmiyorum.
'Mühim olan mesele kongre turizmi olarak dış top
lantılara hitap edecek şartları ayarlamak. Tarihi eser
ler ve abidelere meraklı olan kişilerin memlekete gel
mesini sağlayacak tedbirleri ayarlamak, tanzim et
mek. 'Biliyorsunuz, 1978 yılı tarihi eserlerin korunma
sı yılı olarak da milletlerarası toplantılarda lanse edil
miştir ve bu milletlerarası toplantılarda da Türkiye'
nin büyük tarihi eserlere ve abidelere sahip olan bir
ülke olarak desteklenmesi gerektiği üzerinde önemle
durulmuştur. Sayın Bakanımızın bu itibarla, dış ül
kelerle yapmış olduğu temasları takdirle karşılıyorum.
Yalnız, gözlerini korkutmayayım, ama yarın mevzuat
hazretleri karşısına çıkmasın. Lütfen mevzuat haz
retlerini önce bir ayarlasınlar, ondan sonra bu ya
bancı şeylerle karşılaştığımız zaman engelleri ortadan
kaldıralım ve bu temaslarımızı yaparken memleketi
mizin çıkarlarına uygun bir tarzda turizm yatırım
larımızı belli bir istikamete yöneltmiş olalım.
'Saygılar sunarım kıymetli arkadaşlarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosrnanoğlu.
Buyurun Sayın Hasan Güven.
HASAN G Ü V E N (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler;
Turizm günümüzde sosyal ve ekonomik yönden
büyük bir olgu olarak gelişmektedir. Turizm ekono
mik yönden yurt içi bir hizmet ihracı ve aym zaman
da dış ticaretin bir parçası olarak da görünmektedir,
20 nci asırda iletişim imkânlarının çoğalması, büyük
sermaye birikimleri, insanları büyük çapta olanakla
rının da bolluğu dikkate alınarak dinlence ihtiyacı ile
karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu bakımdan, geçmiş yüzyıllarla kıyaslanmaya
cak bir hareketlilik ortamı doğmuştur. Bunun yanı
sıra ayrıca yurt içi turizmi de alabildiğine gelişmiş du
rumdadır. O halde, turizm denince bir memleketten
memlekete akım, bir de yurt içindeki akımı gözönünde tutmamız gerekmektedir.
Turizm, öncelikle temizlik, ucuzluk, konuksever
lik ve örgütlenme sorunu, altyapı sorunu olarak göze
çarpmaktadır. Turizmin memleketimiz bakımından
özel bir önemi vardır.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Türkiye son yıllarda en büyük sıkıntısını çektiği
ödemeler dengesini düzeltebilmesi için başvuracağı
en büyük kaynak turizmdir. Ne Ortadoğu'da olduğu
gibi petrolü vardır, ne diğer memleketlerde olduğu
gibi başka kaynakları vardır, madenleri vardır bü
yük çapta; öncelikle Türkiye turizm ve deniz ticare
tini geliştirmek suretiyle 'bu ödemeler dengesindeki
darboğazları aşabilecektir. Bunlar çok kısa zamanda
olacak işler değilse de, öncelikle bunun başlatılması
gerekmektedir.
Sayın Tahsin Türkay güzel sergiledi burada, Ak
deniz memleketi olarak bilinen İspanya 5 milyar do
ların üzerinde turizmden gelir elde eder, Fransa 5
milyar doların üzerinde gelir elde eder, İtalya buna
yakın gelir elde 'eder, Yunanistan 1,5 milyar dolan
aşmıştır, Adriyatik'te küçük bir bölümü olan Yugos
lavya 1,5 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Türki
ye'nin bütün dış ticaretindeki olanakları bu sene 2 mil
yar 200 milyon civarındadır.
Şimdi, bu büyük kaynak çevredeki memleketlerle
aynı, benzer özellik ve imkânları elinde tutan Tür
kiye için de mevcuttur. O halde bu konu üzerindeı
hassasiyetle eğilmek suretiyle bu yönden hızlı adım
larımızı atmamız gerekmektedir.
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Yine, bir önemli konu var. Bu çok az işleniyor.
'Biliniyor ki, Avrupa memleketleri sanayi, ekonomi
bakımından ileri olduğu gibi büyük bir sermaye bi
rikimi de mevcuttur. Bunun yanı sıra da bu olanak
larından yararlanarak en çok gezen, dinlenme ihtiya
cını duyan insanların bulunduğu bir yerdir. Özellikle
Avrupa'nın Kuzey kesimi daha çok sanayileşmiştir,
zengindir, varlıklıdır.
Avrupa'da turizm denince iki bölge akla geliyor.
Bir Akdeniz turizmi, iki Karadeniz turizmi. Akdeniz
daha sıcak, yaz günleri insanlar için bunaltıcı bir ha
vası vardır. Bu bakımdan Kuzey yörelerde yaşayan
Avrupalıların aslında çok fazla iltifat ettiği bir yer
değildir. İnsan fok balığı gibi devamlı kendisini su
yun üstünde saklayamaz. Denize girer, yıkanır; on
dan sonra dinleneceği serin, oturup yaşayacağı bir
yer arar. Bu bakımdan Karadeniz turizminin son de
rece önemi vardır ve nitekim bu bölgede Karadenizle
ilişkisi olan devletler Bulgaristan, Romanya, Sovyet
ler ve Türkiye.
Aşağı yukarı Karadenizin kıyı kesiminin yarıya
yakın kısmı da Türkiye'nin elinde. Hele Kuzeye doğ
ru gidildikçe güneşli günlerin az olduğu dikkate alı
nırsa, Türkiye yakasında iklim şartları da hem daha
çok müsait olduğu gibi, kumsal bölgesi de onlara nis
petle daha bol olmasına rağmen, doğanın imkânları
nın ağırlığı Türkiye'de olmasına rağmen bugün Ro
manya, Bulgaristan, Sovyetler turizmde son derece
ileri gittiği bir ortamda, Türkiye'de hele Karadeniz
yöresi aşağı yukarı ele alınmamıştır.
Bir an önce Karadeniz bölgesindeki kıyı bandının
etüdünü vesairesini yapıp ve bu konudaki imkân ve
olanakları seferber etmek gerekmektedir.
Söz buraya gelmişken bir konu üzerinde de dur
mak isterim. Karadenizin özellikle Doğu kesimleri
aşağı yukarı dünyanın en güzel tabiat manzaralarını
bünyesinde saklayan bir yer, aynı zamanda tarihi bir
çok eserlerin de bulunduğu bir yöredir. Özellikle
Trabzon, Maçka, Sümelas Manastırı geçen yıl Ortak
Pazardan Türkiye'de toplantıda bulunan 60'a yakın
parlamenterin geldiğinde ilk ziyaret ettikleri yer bura
lar oldu ve ayrılışlarında da bu derece doğa güzelli
ğinin olduğu yerlerin değerlendirilmemesini bir kusur
olarak nitelendirdiler ve dış ticaret açığımızı kapaya
cak büyük kaynaklar burada yatar dediler, fakat-ne
yazık ki, henüz oraya kadar dahi yolu yeni ulaştırmış
durumdayız.
Geçen yıl Sayın Alev Coşkun'un özel gayretleri
oldu, fakat bu yol asfaltlanmamıştır.
Asfaltlanacak
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hale gelmiş durmaktadır ve yine oraya 20 kilometre
mesafede «Santa» diye vaktiyle 60 sene evvel Trab
zon nüfusu kadar insanın yaşadığı kiliseleri, ile tarihi
yerleri ile zengin bir yöre vardır. Bunlar arasındaki
bağlantı için de geçen yıl içerisinde bir hayli çalış
malar yapıldı. Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı,
Köy İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve başta
Turizm Bakanlığı olmak üzere bu bölgenin değerlen
dirilmesi, turizme açılması için birçok çalışmalar ya
pılmıştı.
Bu konuda Sayın Bakanın bu yöreye eğileceğine
ve turizm konusundaki esnekliğini ve bu konudaki
kabiliyetini takdir etiğim Sayın Bakanın bu ciddi so
runu çözüp, çok kısa bir devrede o bölgede turizm
yönünden büyük bir atılım olacağı kanaatindeyim.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Turizm denince arkadaşlarım da vurguladı sadece
akla deniz gelmemeli. Bugün dağ turizmi, yayla tu
rizmi ve bunun yanı sıra bilhassa, özellikle orman içi,
ormanlık bölgelerde dinlenme
yerlerinin yapılması
gerekmektedir. Toplum bugün gerek ekonomik sıkın
tılardan, gerek sosyal dengesizliklerden bunalım nok
tasına gelmiştir. Toplumu bunalımdan
kurtarmak
için ne lazım gelirse, ferahlığa çıkış yolları nerelerdeyse bunları birer birer arayıp meydana çıkarmamız
gerekmektedir.
Toplum içerisindeki gerilimden kurtulmanın baş
ta gelen yolları rahatlık içerisinde, huzur içerisinde
dinlenmek, dertleşmek ve o insanı boğan havadan
kurtularak daha tatlı, sevimli bir ortamı yaratma ola
caktır.
Bu yönü ile de bu Bakanlığa büyük çapta iş düş
mektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'de folklor ve tari
hi kültür yerlerimizin tanıtılması gibi sorunların da
ön plana çıkarılması gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Güven, söz süreniz şu anda
doidu efendim, lütfen bağlayın.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlayım Sayın
Başkanım.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Gene konuşmamın başındaki görüşlerimi vurgu
layarak sözlerimi bitireceğim.
Turizm özeilikle ödemeler dengesine kaynak ya
ratma bakımından bütün sektörler bir yana en çok
ağırlığı olan bir konudur. Bugün Türkiye'de dış ti
carette tarımdan sağladığımız gelirler •% 60'ı bulur
ki, 1,5 milyarı bulmamaktadır. Sanayimizin bir milyon
gelir kazandırmadığı bir ortamda Akdeniz memle
ketlerinde 4 - 5 milyar dolarlık gelir sağlanan bu kay310 —
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nağın önemini dikkate alarak gözlerimizi bu konu
üzerine çevirip çok daha hızlandırıcı gelişmeleri bu
Bakanlığın gayretlerinden beklemekteyiz.
Bütçenin memlekete ve millete hayırlı olmasını di
ler, hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven.
Sayın üyeler;
Açık oylaması yapılmakta olan Tekel Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin açık oylamasında oy kullanacak
sayın üye var mı?.. Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, bir önerge ile söz istemiştim bir usuli
konu üzerinde.
BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu arz edeyim
efendim.
'Dîvana gelen her önergeyi maalesef muameleye
koyamıyoruz.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa*
yın Başkanım...
BAŞKAN — Sebebini arz edeyim efendim. Bu
yurduğunuz 10 ncu madde bir Danışma Kurulu ka
rarı olarak buraya geldi, müzakere edildi. Kabul bu
yurdunuz.
Binaenaleyh, aynı konuyu yeniden müzakere ede
bilmemiz; tabii ki Yüce Genel Kurul gündemine de
hâkimdir, programına da hâkimdir; ancak, bir huku
ki statüyü hangi yoldan koymuşsa ancak o yoldan
kaldırılabilir.
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım, haklısınız. Ancak, işaret buyurduğunuz
noktada size hak veriyorum; ama uygulamada bu
maddenin gerçeğine aykırı düştüğü görülmektedir.
Şu halde, Yüce Divan toplanır müzakere eder.
istenmeyen, isteyen olmadığı halde söz isteyen altı
kişi varmış gibi uygulama oluyor. Bu Sayın Başka
nım bütçeye değerli üyelerin ilgisini azaltıyor.
Bu konuyu dikkatinize arz ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Biraz evelki uygulamada da bu aksaklık tezahür
etti, haklısınız/ Ancak, 10 ncu madenin son cümle
sini aynen okudum. «Programa başlandıktan sonra
kesinlikle söz kaydı yapılmaması» diyor bir...
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — işte
o noktayı usul bakımından...
BAŞKAN — EVet, bunun tavzihi, düzeltilmesi
gerekirse biz onu gerekli organlara götürelim.
M. ŞBBlP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — iyi
olur efendim.
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BAŞKAN — Hay hay efendim. Bu sizin işareti
nizi kabul buyuruyoruz, gerekli yerlere götüreceğiz
efendim.
Efendim, Sayın Kırbaşlı'nın Sayın Bakanımız gö
rüşmeden evvel bir sorusu Divana geldi.
Sayın üyeler;
Yalnız çok istirham ediyorum. Sayın Bakanın bun
ları tetkik buyurması lazım geliyor. Biraz daha olur
sa, imkânı olursa efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, ya
zılı İstiyorum efendim.
BAŞKAN — Yazılı istiyorsunuz, peki özür dile
rim hay hay efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
Efendim, biz Sayın Bakan çıkıncaya kadar soru
yu yazılı olarak vermişler. Tutanağa geçirmek için
takdim ediyoruz.
Sayın Barlas Küntay.
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Burdur M. Ö. tarihi değerler ve harabeler bakı
mından oldukça zengindir. Bilhassa Hacılar Köyü,
Ağlasun ve Gölhisar tarihi bakımdan olduğu kadar
turistik bakımdan da cazip bir görünüm taşımakta
dır.
Bakanlığınız yönünden, buraların değerlendirilme
si yönünden neler düşünüldüğünün bildirilmesini,
Bu arada, Antalya - Ankara yolu üzerinde bulu
nan dünyada büyüklük ve orijinalite bakımından ilk
20 sıraya giren İnsuyu Mağarasının turistik yönden
değerlendirilmesinde Bakanlığınızın özel katkısının
ne olabileceğinin yazılı olarak bildirilmesini rica
ederim.
Burdur
Faik Kırbaşlı
BAŞKAN — Sayın Bakan, soru Yüce Genel Ku
rula arz edildi. Zatıâiiniz de tespit buyurdunuz.
Süreniz, Sayın Abay'ın konuşması sonunda sor
muş olduğu soruya cevap verme süresi dahil 30 daki
kadır buyurun efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Bursa) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler;
Evvela Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi için
burada söz alan sayın grup sözcülerine, sayın sena
törlere teşekkür ederim. Gerçekten bütün sayın se
natörler konuya en gerçekçi bir şekilde yaklaşarak
bize rehber olacak hedefler göstermişlerdir. Ben ve
arkadaşlarım bu hizmeti görürken değerli senatörle
rin bu görüşlerini değerlendireceğiz, bundan emin
olmanızı dilerim.
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Esasen sayın sözcülerin burada söyledikleri şey
ler, bir yerde bizim söylemek istediğimiz şeylerdi.
Evvela sayın senatörlerin burada dile getirdikleri ko
nularla ilgili bilgi arz edeceğim, daha sonra da sayın
Gerel Kurulumuzun bilgisine sunmak istediğim bazı
hususları arz edeceğim.
Adalet Partisi sözcüsü Sayın Tahsin Türkay, için
de bulunduğumuz konuların hepsine vukufla temas
ederek görüşlerini söylediler. Üzerinde önemle dur
dukları bir konu, Türkiye'deki turistik tesislerin ge
reği gibi murakabe edilememesi ve bu sebeple de
bunlardan en iyi netice alınamaması konusuydu. Sa
yın Türkay çok haklıdırlar; değerli arkadaşlarım,
gerçekten krediler veriyorsunuz, yeni turistik yapı
ları teşvik ediyorsunuz, davet ediyorsunuz, bunların
turizm politikanızla uygun bir çalışma içinde olup
olmadığını gerçekten yakından takip edemiyorsunuz.
Bunları nasıl takip edeceksiniz? Uzman denetçi is
mini verdiğiniz teknik
elemanlarınız
Türkiye'nin
muhtelif yerlerine gidecekler, bu tesisleri kontrol
edecekler. Bunlar gerekirse o otellerde yatacaklar, o
otellerde müşteri gibi kalacaklar, o restoranlarda, o
turistik yerlerde. Bir müşteriye nasıl muamele edili
yor bakacaklar, fiyatları bir Turizm Bakanlığı gö
revlisi gibi değil, bir müşteri gibi karşılayacaklar.
Sonra da gerçek hüviyetleriyle müteşebbislerin kar
şısına çıkıp, öğrenmek istediklerini tespit edip raporlayıp bize getirecekler.
Bunlara bugüne kadar
125 ile 190 lira arası yevmiye veriyorsunuz. Bu para
ile gidecek orada müşteri gibi yatacak, yemek yiye
cek, taksiye binecek, ondan sonra da bize sıhhatli
rapor getirecek... Hem bu arkadaşların, memuriyet
anlayışları, hem de bizim onlara verdiğimiz politika
o otellerde, o tesislerde ikram kabul etmeye de
müsait değil, arkadaşlar buna da dikkat ediyorlar,
12^ lira yevmiye ile 190 lira yevmiye ile bu hizmeti
bize vermeye de hâlâ çalışıyorlar.
Evvela bu meseleyi elbirliği ile halledeceğiz, Tu
ristik tesislere gönderdiğimiz görevlilerin, Devleti tem
sil edecek imkânlarla oraya gitmelerini evvela biz te
min edeceğiz. Sonra da bu arkadaşlarımızdan gereken
görevi isteyeceğiz, sonra da bu murakabenin karşısın
da kalan tesisleri istediğimiz şekilde görmek hakkımız
olacak. Biz bu yarayı sizin yardımınızla kapatmak
için bazı tedbirlerin peşindeyiz.
Sayın Türkay, sözleşmeli arkadaşların durumuna
temas ettiler. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinin
sayın sözcüsünün bir beyanına cevap verirken bu ko
nuya temas edeceğim.
Kredilerin kullanılması meselesine gelince :
— 312
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Değerli arkadaşlarım;
Turizm Bankası, turistik yatırımları teşvik için kre
di vermektedir. Geçen sene 300 küsur milyon lira dağıtılabilmiş, bu sene bütçeye 400 milyon lira konul
muştu. Aslında geçen seneki de bu seneki de komik
rakamlardır. Karma Bütçe Komisyonumuzun sayın
üyeleri son anda lütfettiler 600 milyon lira daha ila
ve ettiler. Biz bu sene böylece 1 milyar lira kredi da
ğıtmak imkânına sahip olacağız.
Tabiatıyla, kredi politikası olması lazım değerli
arkadaşlarım. Kredi dağıtımında evvela yeniden tan
zim ettiğimiz turizm poiltikamızın ilkeleri içerisinde
bir kredi politikası olacaktır. Buna göre mevcut te
sisleri yaşatmaktan çok, yeni yatak adedi çoğaltmak,
yeni tesisler kazandırmak
hedefleri birinci planda
mütalaa edilecektir.
Kontenjan Grubunun sayın sözcüsü senatör Me
tin Toker'in, Sayın Türkay gibi, bütün beyanlarına
aynen katılıyorum. Gerçekten konuyu içinden çıka
rıp buraya getirmiştir. Evvela Information hizmetle
riyle Turizm ve Tanıtma hizmetlerinin ayrılmasına
ait görüşlerine aynen iştirak ediyorum. İkisi de bi
rer dev gibi hizmettir arkadaşlarım. Information hiz
metleri, öyle, turizm ve tanıtma hizmetleri öyle...
Buraya gelen bütün sayın arkadaşların gerek grup
ları adına, gerek şahısları adına bunun önemini be
lirttiler. Bu iki hizmetin birbirinden ayrılması, bu iki
hizmetin daha iyi işlemesini temin edecektir.
Sayın Toker'n özellikle üzerinde durduğu konu
lardan birisi yurt dışındaki görevlilerin durumu.
Değerli arkadaşlarım;
Yurt dışında bugün Basın - Yayın Genel Müdür
lüğünün temsilcisi olarak, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının tanıtma görevlisi olarak 80 kişi civarında
görevli vardır. Bu görevlilerin
arasında gerçekten
canıyla, başıyla çalışan, kendisinden beklenileni ve
hatta daha fazlasını elindeki imkânları da aşarak ve
ren çok değerli görevli arkadaşlarımız, vardır; ama
yurt dışında Sayın Toker'in de önemle belirttiği gibi
telefonlara bakmak ve gazete kupürlerini kesip yol
lamaktan başka hiç bir iş yapmayan görevliler de
vardır ve gene Sayın Toker'in burada mali sınırları
nı özetle belirttiğim gibi, büyük paralar ödeyerek
orada muhafaza ettiğimiz bu arkadaşlardan yararla
namadığımız da bir gerçektir.
Biz, yurt dışındaki tanıtma görevinin ne kadar
önemli olduğunu biliyoruz. Yurt dışındaki adam,
Türkiye'nin
turistik
değerlerini
pazarlayamadığı
müddetçe siz burada turist
bekleyemezsiniz. Yurt
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dışındaki adam, (yabancı sermaye kanunu çıkarıyor j matlarla oradan gelen bilgiler bu masalarda değer
sunuz) Türkiye'ye yabancı sermayeyi davet edecek
lendiriliyor.
bir çalışma yapamadığı müddetçe siz yabancı serma
Sayın Toker'in görüşlerine, teşviklerine, teveccüh
ye için çıkardığınız tedbirlerle başbaşa kalırsınız. Biz,
lerine de bu vesile ile ayrıca teşekkür derim.
yeni bir kararname ile yahut gerekli mevzuat deği
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Sayın Temsil
şikliği ile yurt dışı ile ilgili yeni bir politikaya giri
cisi Mukbil Abay arkadaşımızın temas ettiği konu
yoruz. Bunu bilginize sunarım.
larla ilgili kısa bilgiler arz ediyorum kendilerine.
Yurt dışına şu anda gidenler dört sene kalmak I
Evvela, müsteşar tayini ile ilgili tereddütlerini
üzere gitmişlerdir. Biz başarısız hizmetlerin dört sene
aydınlatarak başlamak isterim sözlerime.
devamına müsaade etmeyeceğiz. Yeni bir mevzuat
Bahsi geçen tayini, elbette ki Bakan olarak ben
değişikliği ile, yurt dışında bulunup da istediğimiz
yaptım. Oraya tayin etmek istediğim zatı uzun yıllar
başarıyı veremeyenleri geri alacağız, hem basın ya
ve gayet yakinen bilirim. Bir bürokrat olarak ne de
yında, hem tanıtmada. Başarı ile dışarıda çalışanla
rece başarılı olabilir, bunu bilirim. Hangi tarz içerirın da imkânlarını artıracağız daha iyi hizmet im
I
sinde çalışır, bunu bilirim ve her bakan gibi, hakkım
kânları bulabilmeleri için.
olarak, tanıdığım bir insanı, kendisinden başarı bek
Yurt dışına
gidecekler için, getireceğimiz yeni
lediğim bir insanı tayin etmek yetkimi kullanarak
yönetmelik veya mevzuatta, bir defa, yurt dışına gi
tayın ettim. Ben, bu arkadaşı tayin ederken, bu ar
decekler çok iyi lisan bilecekler. Mutlaka turizm kül
kadaş hakkındaki iddialar bana geldi. Elbette ki, ge
türüne sahip olacaklar. Türkiye'yi ve Türkiye'nin tu
ne her bakanın yapması lazım geldiği gibi, bu arka
rizm potansiyelini çok iyi bilecekler. Turizm değer
daş ile ilgili çok ciddi; hem adli, hem de idari tahlerimizi pazarlamayı becerebilecekler. Ayrıca, bunlar I kikat yaptım. Sonunda, bu arkadaş hakkındaki it
iyi birer araştırmacı olacaklar. Bulundukları ülkeler
hamların gerçeklerle en ufak bir ilişkisi bulunmadığı
deki kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmelerden ül
kanaatına kesin olarak vardır.
kemizi haberdar edecekler. Türkiye ile ilgili - enfor
MUKBİL ABAY (Konya) — Müfettiş raporu
masyon görevlileri için söylüyorum - birtakım değer I va- Beyefendi, takdim edeyim.
li istihbaratları bize zamanında bildirecekler; ayrıca,
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
yabancı basında, Türkiye'nin hak ettiği neşriyatların
I
KÜNTAY
(Devamla) — Arz ediyorum efendim; o
yapılmasını temin edecekler.
I rapor benim de elimde... Ben, şimdi Bakan oldu
Söz buraya gelmişken, üzülerek size bir haber
ğum için benim de elimde.
vermek istiyorum. Basın - Yayın Yurt Dışı Teşkila
Bahsi geçen 500 bin liralık bir ödeme, usulüne
tından şimdi aldım; Bern Büyükelçisi Doğan Türk
uygun bir ödemedir. Bir masraf karşılığı talep edilmen, silahlı bir saldırıya uğramış, ancak hayattadır
I mış yapılan bir hizmette, usulüne uygun bir ödeme
ve hafif yaralıdır, hafif yaralanarak geçiştirmiş kaza
dir. Bahsi geçen, bugün Müsteşar, o gün Müsteşar
yı. Saldırıyı tertip edenler hakkında önemli bir bilgi
I Muavini olan arkadaş, bu evrakı, yani 500 bin lirahenüz yok. Ancak, Ermeni Soykırımı Adalet koman
I lık ödeme evrakını sadece parafe etmiştir. Onay yet
doları isimli bir teşkilat bu olayı üstlenmiş.
kisi yok. O'nun, parafe etmiştir. İmzalamadığını,
onaylamadığını biraz evvel iddia ettiğiniz, o zama
Evet, arkadaşlarım; yurt dışı teşkilatlarını, size
nın Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı İskender Ce
arz ettiğim manada yeniden düzenleyeceğiz, yani,
nap Ege de, bunu imzalamıştır. Buradalar.
özetle, pasif tanıtmadan aktif tanıtmaya geçeceğiz.
Şu sırada Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde bu ko
I
Neticede şu kanaata vardım. O günlerde Müsteşar
nuda bazı hazırlıklar var. Yurt dışında hangi bölge
Muavinliği görevinden uzaklaştırılan, görevine iade
lerde temsilciliği varsa Basın - Yayının, o her bir
için Danıştay kararı alan, Danıştay kararı uygulan
temsilcilik için bir ayrı masa kurulmuştur, yeni ku
mamakta ısrar edilen bu arkadaşın, hakkındaki Da
rulmuştur Basın - Yayında : New - York Masası, Pa
nıştay kararını uygulamamak için böyle bir tahkiris Masası, Londra Masası gibi. Bu masada, o ülke
I kat açılması yoluna gidildiği kanaatına vardım.
nin lisanını bilen, o ülke ile ilgili bir çok münase
betler hakkında bilgisi olan, ehliyetli arkadaşlar ça
Esasen, hakkında böyle bir iddia mevzuubahis
lışmaya başlamıştır. Hem yurt dışındaki bu masalar I olsaydı, Danıştay da kendisinin göreve iadesi istikamurakabe altında tutuluyor, hem oraya verilen tali- | metinde, ki iade edilmemesi için Danıştaya da birta13 —
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kim baskılar yapılmak isteniyordu, Danıştay, kendi
sinin göreve iadesi yolunda karar vermedi.
Ayrıca, yaptığım bu tayin işlemi, en üst makam
larca onaylanmadan evvel, bu makamlar tarafından
da ayrıca tahkikat lüzumu hissedilmiştir. Bu makam
ların yaptığı idari ve adli tahkikat sonunda Maliyeye
bağlı mercilerden alınmış yazılı beyanlar sonunda
da, bu tayin, en üst merciler tarafından onaylanmış
tır.
Gene bu arkadaş...
M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
yırlı olsun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Elbette, hayırlı olması için
bu tayin yapıldı.
Gene bu arkadaş, hakkındaki bu iddialar üzerine
mahkemeye başvurarak, kendisinin 25 senelik me
muriyet hayatı içinde hakkında hiç bir tahkikat açıl
madığına dair bir mahkeme kararı almıştır ve gene
bu arkadaş, hakkında bu iddiaları ileri sürenler hak
kında tazminat davası açmıştır ve bu dava da bugün
lerde neticelenecektir. Onun için Sayın Abay'a, çok
hassas olduğu bu konuda aynı hassasiyet üstünde
olduğumu anlatmak için böyle biraz genişçe bilgi arz
ettim.
Sayın Abay'ın, bazı tesisler hakkındaki suallerini
de cevaplandırıyorum.
Özellikle Sayın Abay, Güney Antalya projesi
üzerinde durdular.
Değerli arkadaşlarım;
Güney Antalya projesi için Dünya Kalkınma
Barkası, 26 milyon dolar kredi vermiştir. Bu anlaş
manın yürürlük tarihi 1 Mart 197S"dir. Bunu biz
hazırladık, siz hazırladınız, o önemli değil. Yürürlük
tarihi 1 Mart 1978'dir. O günden bu yana, iki sene
içerisinde sadece 2 milyon dolar civarında harcama
yapılabilmiştir. Yani kredinin kullanılma değeri, ora
nı % 8'dir. İki sene içinde sadece 2 milyon doları
harcanabilen 26 milyonluk krediyi, Dünya Kalkınma
Bankası, geri çekmek istemiştir, başka ülkelere vermsk için, bunu değerlendirecek ülkelere vermek için.
Siz sormasaydınız, buna temas etmek istemez
dim. Ben, benden evvelki arkadaşlarımın yaptığı gü
zel şeyleri devam ettirmek isteyen bir başka arkada
şınızım.
Dünya Kalkınma Bankasının bu projeyi geri al
mak için yaptığı teşebbüsler şimdilik önlenmiştir. Bu
konuda geri kalan çalışmalarımızı biran evvel ta
mamlamak, Dünya Kalkınma Bankası ile tekrar iyi
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ilişkiler kurabilmek için de bu projeyi yürüten kad
roda bazı değişiklikler yapılmış, bu projeyi destekle
ydi politikada bazı değişiklikler yapılmıştır.
Köyceğiz projesine gelince : Gene sorduğunuz
için arz ediyorum. Arazi sorunu halledilmeden, ku
ruluş belgeleri alınmadan, (Ki, bazı gazetelerde de bu
dite getirilmişti) temeli atıldığı için bu proje yürümemiştir; ama üzülmeyin bu projeyi gene noksanlarını
tamamlayarak ciddiyetle ele alacağız.
t-

..

Ürgüp ve Van otellerine gelince : Bunların ara
zi sorunları 1977'de çözülmüştür, tahsisleri yapılmış
tır, temel atma safhasında bize devredilmiştir, o saf
hadan itibaren de değerlendirilmesi yapılacaktır.
Sizin sormadığınız; ama bu tip konulara temas
ettiğiniz için size bilgi arz etmek için bir - iki husus
daha belirteceğim.
İstanbul Kongre Sarayı var; içler acısıdır bugün
kü hali. 1979 yılında 50 milyon liralık ödeneğin 28
milyona yakın kısmı sarf edilmiştir. Şimdi, bunu al
dığımız yerden devam edip biran evvel tamamlama
ya mecburuz.
Kilyos turistik tesislerinin tevsii var. Bu tesisler
eskimiştir, işletmecilik açısından, turizm ekonomisi
açısından miadını doldurmuştur bu tesisler. 1979 yı
lında benden evvelki Sayın Turizm Bakanı arkada
şımın direktifiyle bu konu ele alınmıştır, tevsi çalış
maları yapılmıştır; ama biraz ağır gitmiştir, açılama
mıştır. Biz bunu, 1980 yılı turizm mevsimine yetişti
receğiz, üstelik de şimdiden otelin dışarıdan gelen tu
ristlerle bütün odalarının angajmanları yapılmıştır.
Sayıt Halim Paşa Yalısı, bakımsız bir haldedir,
boğazın en güzel köşesinde medar-ı iftiharımız bir ta
rihi eserdir. 1980 yılı içinde hemen başlamak üzere
restorasyonu yapılacaktır ve bunun hizmete sunulma
sıyla ilgili politika gözden geçirilecek, tarihi değerini
muhafaza edecek bir sistem getirilecektir.
Bu arada bir TAÇ Vakfımız var. Türkiye Anıt
Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfıdır asıl
adı, TAÇ kısaltılmış ismidir. Türkiye'deki tarihi ve
turistik yerlerin muhafazası,
korunması, yaşaması
için, bunların onarımı için, değerlendirilmesi için, ga
zetelerle bunların öneminin yurt içinde ve yurt dışın
da tanıtılması için kurulmuş ve başarıyla yürüyen bir
vakıftır. Benden evvel görev yapan bütün sayın ba
kanlar desteklemiştir bu vakfı. Bu vakfın yönetim
kurulu başkanları turizm ve tanıtma bakanlarıdır.
Sayın Namık Kemal Şentürk de bu vakfın hem ku
rucularından, hem yönetim kurulu
üyelerindendir.
Zannediyorum bugün arkadaşlarım bir önerge getiri314 —
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yorlar bu vakfın hizmetlerini desteklemek için 9 mil
yon liralık bir ilave ricasıyla, tabii çok küçük bir
şeydir. Muhterem heyetinizin destekleyeceğini ümit
ediyorum.
Yine Sayın Abay'ın sorduğu suallerle ilgili ola
ra*: bir bilgi daha arz ediyorum. 1968 ve 1977 yılları
arasında, görev yapan hükümetler, 32 bin yatak ka
pasitesini desteklediler. Ayrıca, 6 bin kredisiz yatak
inşası gerçekleşti. Yani, yıllık ortalaması (Sizin biraz
evvel verdiğiniz reklamların dışında, bir hayli deği
şik) 1968 ile 1977 arasında Türkiye'de yatak yapımı
için 4 200 rakamı var.

TURİZM VE TANITMA
BAKANI
BAR
LAS KÜNTAY
(Devamla) — Bizim yemekha
nemiz var. Bu yemekhanede bir gün bazı gençler,
(9 kişi bunlar) masaların üstüne fırlıyorlar, sol yum
ruklarını kaldırıyorlar,
devrim nutku söylüyorlar,
Türkiye'ye getirecekleri devrim için yeminler etmeye
kalkıyorlar. Devlet dairesinde... Ve bu şahıslar hak
kında şahit, tutanak, bunun üzerine benim yapaca
ğım Bakan olarak, sizin bir arkadaşınız olarak der
hal bunlar hakkında gerekli idari muamele yapmak
tı ve ben bu arkadaşları başka yerlere tayin ettim.
Ankara'nın dış-ına tayin ettim.

MUKBİL ABAY (Konya) — Bu sual benim de
ğil. Her halde başka bir arkadaşımız temas etmiştir.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Ben gene bu vesileyle mü
saade ederseniz cevap vermiş olayım.

Bu gibi olaylar olursa, 9 kişiyi değil 90 kişiyi,
eğer mümkünse 900 kişiyi de tayin ederim. Demok
ratik düzeni yıkmak için, Cumhuriyet düzenini yık
mak için Devletten aldığı maaşı, Devletin yemeğini
yediği yemekhaneyi bu şekilde kullanmaya kalkan
ları tayin edeceğim. Bu sizi temsil etmemin bana ver
diği hak ve görevdir. Bunu bilesiniz.
Sözleşmeli personele gelince :
Değerli arkadaşlarım;

1978 - 1979 yıllarında ise, 1 311 yatak kapasitesi
desteklenmiştir. Yıllık ortalama 655. Demek ki, 1978 1979'da yıllık ortalama 655, 1968 - 1977 arasında
yıllık ortalama 4 200. Yani, sizin temennilerinizin
gerçekleştiği dönemleri anlatmak için her halde sizi
almışım. 1978'de verilen teşvik kredisi 310 milyon,
1979'da 190 milyon, 1980'de inşallah 1 milyar.
Şimdi, Sayın Abay «Turizm ve Tanıtma Bakan
lığında kıyım yapıldığından» bahsettiler.
Değerli arkadaşlarım, ilk defa bunu duyuyorum.
Bizim Bakanlıkta bir kıyım yapıldığını ilk defa du
yuyorum. «Bazı tayinler yapılmış» denirse o da doğ
ru, hakikaten 9 tane tayin yaptık; yerlerini değiştir
dik. Van'a yolladık...
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Çok
yapmışsınız, zahmet etmişsiniz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Ve bundan dolayı bakın
beni eleştirenler de var.
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin efen
dim, müsaade buyurun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Şimdi bu 8 kişi... (AP sı
ralarından karşılıklı konuşmalar)

Pek çok sözleşmeli personelimiz var. Bunların
arasında çok yüksek ücretler alanlar var. Az ücretler
alanlar var. Bunların mukaveleleri Şubat ayı sonun
da bitiyor. Bunlar arasında pek çok yararlanamadı
ğımız arkadaş var ve ben bunların hiç biri hakkın
da şu ana kadar bir tasarruf yapmadım, sözleşmeleri
bitir ce Bakanlığın yeniden sözleşme yapmak hakkı
doğacaktır. İşte bu hakkı kullanırken, yurt dışı teş
kilatlarında olduğu gibi, yurt içi teşkilatımda da Dev
lete, Bakanlığa hizmet politikamıza uygun mesai ve
renlerin sözleşmelerini yenileyeceğim, yararlı olma
yanların sözleşmelerini de uzatmayacağım. Tabiatiyle bunu yaparken, kesin olarak bilmenizi dilerim ki,
hiç bir siyasi ölçü bugüne kadar olduğu gibi, bu ta
sarruflarda da rol oynamayacaktır. Sadece, Devlete,
Bakanlığa, hizmet politikasına ne derece yararlı ol
dukları ölçüsü vardır.

Arkadaşlar, müsaade edin .Bu 8 veyahut bu 9 kişi
bakın niçin yerlerinden
alınmışlar: Bizim bir ye
mekhanemiz var. Bu yemekhanede bir gün... (AP sı
ralarından karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın
Bakan istirham ediyorlar, ben de rica ediyorum efen
dim. Rica ediyorum efendim.
— 315

Değerli arkadaşlarımın Anadolu Ajansıyla ilgili
beyanı için de yine fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu
konu çok tartışıldı, sizi bununla meşgul etmek iste
miyorum. Yalnız Anadolu Ajansının geçen sene na
sıl görev değişikliğine hedef olduğunu pek iyi hatır
lıyorsunuz; bu sene de nasıl bir görev değişikliğine
hedef olduğunu gene hatırlayacaksınız. 4 Ocakta, hu
kuki yollarla, gayet medeni bir şekilde Anadolu Ajan
sında görev değişikliği olmuştur, Cumhuriyet Halk Par
tili değerli arkadaşlarım dahil, hiç kimse bu tasarruf
içinde tek bir tenkit edici beyanda bulunmamıştın
Siz de zaten aksini söylemiyorsunuz.
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Sayın Kadri Kaplan arkadaşımızın beyanlarını
dikkatle dinledim. Özellikle iki konu üzerinde durdu
lar. Birisi, eski bakanların bilgilerinin değerlendiril
mesi ve turizm meselesini partilerüstü tutmak, ikin
cisi de turizm polisi.
Kendilerine, memnun olacakları bir haber vere
yim, Sayın Bakanların, bugüne kadar Turizm Bakan
lığı yapmış Sayın Bakanların - Bir kısmı buradalar biz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulduğundan bu
yana Bakanlık yapan bütün arkadaşlar bir vesileyle
toplandık, hepimiz. Bir danışma kurulu kurmaya ka
rar verdik. Bütün eski bakanlar, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının danışma kurulunda görev almayı kabul
ettiler. Öyle bir danışma kurulu ki, bunda bugüne
kadar Bakanlık yapmış olan bütün eski Bakan arka
daşlarımız var. Burada zaman zaman biz bu eski Ba
kan arkadaşlar toplanacağız, Türkiye'nin turizm me
seleleriyle ilgili görüşler koyacağız ortaya. Her arka
daşımız gerçekten Bakanlık yaptığı için, o konuları
çok yakından takip ettiği için bu toplantılarda pek
güzel görüşler ortaya çıkacaktır. Onları tatbik etmek
de elbette bize düşecektir. Buna başladığımızı Sayın
Kaplan'a söylemek isterim.
Turizm polisi meselesi...
BAŞKAN — Sayın Bakanım, şu anda söz süre
niz doldu, lütfen bağlayın efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Yalnız sayın heyete söyle
mem gereken ve çok önemli şeyler vardı...
BAŞKAN — Ben, hemen kesin demedim efen
dim. lütfen mümkün olduğunca.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Turizm polisi meselesine
de aynen katılıyorum. O tasarıyı destekleyeceğiz.
Sayın Ragıp Üner hocama, Sayın Oral Karaosmanoğlu arkadaşıma teşekkür ederim, hem teveccüh
leri için, hem buraya getirdikleri ve yararlanacağımız
görüşleri için.
Sayın Hasan Güven arkadaşıma da şunu önemle
ve bilhassa söyleyeyim. Karadeniz turizmi ele alın
mıştır. Sarp yolundan gelen Karadeniz turistik yolu
da, bahsettikleri manastırla ilgili turizm çalışması da,
ben bugün Sayın Güven'in bu konuyu buraya geti
receğini tahmin ettiğim için bu konuyla ilgili yapıl
mış bütün hazırlıkları yazılı olarak hazırladım, kür
süden indiğim zaman kendisine bizzat takdim edece
ğim.
Sayın Ali Oğuz, değerli görüşlerinize katılırım.
Şimdi biz turizm çalışmalarımıza başlarken Müslü
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man ülkelerle işbirliğine çok önem vererek başladık.
Türkiye'de yapılacak yatırımlar için Müslüman ülke
lerin çok katkısı olacağına inanıyorum. Nitekim, gö
reve başlar başlamaz Müslüman ülkelerin büyükelçi
lerini davet ettim. Kendilerinin Türkiye'de hem tu
rizm yatırımları için, hem de Avrupa'ya, Yunanis
tan'a ve diğer bölgelere giden, turizm için giden va
tandaşlarının Türkiye'ye gelmeleri için her şeyi yapa
cağımızı anlattım. Termal turizmi için Bulgaristan'a,
Romanya'ya, İsviçre'ye gidiyorlar. Gerekirse Yalova'daki Termal Otelini tamamen kendilerine tahsis
edebileceğimizi söyledim. Bursa'da, Türkiye'nin di
ğer yerlerindeki termal turizmine girmiş hizmetleri
onlara verebileceğimizi söyledim ve dikkat ederseniz,
Hükümetimiz bir çok ikili turizm anlaşmaları yapı
yor. birazdan bir - ikisine temas edeceğim.
İkili turizm anlaşmasının ilkini bir Müslüman
ülke ile Cezayir ile yaptık ve Cezayirliler o anlaşma
içerisinde Hac'ca giderken, her sene Hac'ca giderken
evvela İstanbul'a gelecekler, İstanbul'u gezecekler,
İstrnbul'un tarihi yerlerini görüp öyle gidecekler. O
istikamette de bir organizasyona girdik. Tabii bütün
dünya ülkeleriyle yapacağımız turizm çalışmalarını
aynı zamanda Müslüman ülkelerle de yürütmemiz
faydalıdır.
Şimdi, konuşmamın sonunda bir - iki bilgi daha
arz etmek istiyorum. Burada değerli arkadaşlarımın,
sözcü arkadaşlarımın hemen bir çoğu benim bir be
yanıma temas ettiler. Gerçekten, yeni Bakan olduğum
sıralarda basın mensubu arkadaşlarım bizim turizm
politikamızı sorarlarken, turizm patlaması bekleyip,
beklemediğimizi hemen öğrenmek istiyorlardı. Ben
onlara, burada beyan edildiği gibi kesin olarak söy
ledim, şimdi tekrar ediyorum.
Türkiye'de bugünlerde veya yakın bir gelecekte
turizm patlaması hem beklemiyorum, hem mümkün
görmüyorum, bu mümkün değil. Neden mümkün
değil?..
Muhterem arkadaşlarım;
Bu sene, geçmiş senelere nazaran Türkiye'ye da
ha çok turist gelecektir. Temaslarımız, münasebetle
rimiz, imzaladığımız mukaveleler bu istikamette. Ancalc turizm patlaması mümkün değil. Turizm patla
masının mümkün olması için Türkiye'de bir defa tu
rizm için altyapıyı tamamlayacaksınız. Yatak sayısını
her keseye göre sağlıklı bir şekilde bol miktarda ço
ğaltacaksınız. Her keseye göre modern tesisler yapa
caksınız. Bunları turizm anlayışıyla işleteceksiniz, iş
letecek elemanlar hazırlayacaksınız, eğiteceksiniz, li-
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san bilen, turizm hizmeti bilen. Ayrıca, özellikle tu
rizm bölgelerindeki vatandaşlarımızı da turizmi des
tekler hale getireceksiniz. Hava yollarınızla, polisiniz
le, güvenlik kuvvetlerinizle, trafiğinizle, ekonomik
şartlarınızla, can güvenliğinizle turizme hazır olacak
sınız. İşte ondan sonra Türkiye'de turizm patlaması
bekleyebilirsiniz. Sayın Toker'in dediği gibi biz, tu
rizm patlamasını hedef olarak seçtik, ama oraya gi
decek çalışmalarımızı yaptığımız takdirde oraya gi
deceğimizi biliyoruz. Onun için, bizim yeni turizm
politikamızda hareket noktamız, turistik tesisler ya
pımını, bu konudaki noksanımızı tamamlamak. Tür
kiye'de tarih turizmi var, termal turizmi var, kültür
turizmi var, deniz turizmi var, sualtı turizmi var, dağ
turizmi var, her türlü turizm var. Ama bu turizm po
tansiyelini değerlendirecek tesislerimiz yok. Tesisle
rimizi bu hizaya getirmek için kollarımızı sıvadık.
Sizin yardımınızla bunu yapacağız.
Tabii bunun için bugüne kadar niçin Türkiye tu
rizm yatırımlarında geri kalmış; bir araştırma yap
mak gerekti, bunu yaptık. Tabii konuşmamı bitirmek
üzere olduğum için çok kısa kesmek mecburiyetinde
yim. Bugüne kadar yabancı sermaye buraya bir çok
sebeplerle gelmemiş. Yabancı sermayesiz Türkiye'de,
bugün Yunanistan da, İspanya da, turizmde ileri git
miş bütün ülkeler de yabancı sermayenin sırtına bi
nerek noksanını tamamlamıştır. Türkiye'de yabancı
sermayeyi değerlendiren turizmde beklediğimiz nok
taya gelemeyecektir.
Bunu gördük. Yabancı sermaye niçin Türkiye'ye
gelmemiş, onu da etüt ettik. Yabancı sermaye Tür
kiye'ye bir defa mevzuat müsait olmadığı için gel
memiş. İkincisi de, Türkiye'ye geldiği zaman Tür
kiye'deki bürokratik
engellerden
bunalıp kaçmış.
Mesela size bir misal vereyim.
Ismailiye Mezhebinin temsilcisi Ağa Han geçen
sene buraya gelmiş. Türk sahillerini yatıyla gezmiş,
ÇOK beğenmiş. Sahilleri helikopteriyle yatıyla adım
adım gezmiş, çok beğenmiş, burada bir turistik te
sis yapmak istemiş ve ekibini Ankara'ya yollamış.
Tabii geçen seneki görevli arkadaşlarımın zamanını
kastetmiyorum burada. Bugüne kadar formalite ve
mevzuat konusu Türkiye'de böyleydi. O daireye git
miş oraya havale etmiş; Planlama Maliyeye, Maliye
Turizm Bakanlığına, o Tapu Kadastroya,
adamlar
şaşırmışlar, bunalmışlar ve yatırımdan vazgeçip git
mişler. Bu, Türkiye'den kaçan yüzlerce yabancı ser
maye yatırımlarından bir tanesi.
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Arkadaşlarım;
Yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmek için Hü
kümetimiz geçenlerde çok önemli bir kararname çı
kardı biliyorsunuz. Bu kararnamelerden bir tanesi,
yabancı sermaye Türkiye'de yatırım yapabilecek. Çe
şitli sektörlerde •% 59, % 49, % 60 Türk sermaye
siyle ortâklaşarak yapacak; ama turizm sektöründe
yabancı sermaye isterse yatırımın yüzde yüzünü ya
pabilecek. Kararname bu istikamette çıkmıştır.
BAŞKAN — Sayın Küntay, çok rica ediyorum
efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Tamamlıyorum efendim.
BAŞKAN — Lütfedersiniz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI BARLAS
KÜNTAY (Devamla) — Ayrıca değerli arkadaşla
rım; Türkiye'de 2 milyar dolar civarında alacağı
olanlar var. Yine bir kararname çıkarılmış, bu kim
seler isterlerse bu alacaklarıyla Türkiye'de turizm
yatırımı yapabilecekler.
Yine çıkardığımız kararnameyle bu bürokratik
sıkıntıları bertaraf etmiştir Hükümetimiz, Başbakan
lıkta bir büro kurulmuştur. Bu büroyla yabancı ser
maye için gelecekler, doğrudan doğruya müracaat
edecekler, bütün formaliteler bu büroda ikmal edile
cek ve gerekli müsaade kendilerine verilecektir.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi biz bu kararları çıkardıktan sonra, yabancı
seımaye ile Türkiye'de yatırım yapmak için bize hem
Devlet olarak, hem müesseseler olarak bir çok mü
racaatlar oldu. Bunların bir çoğunu değerlendirmek
için temaslara başladık. Bu arada bazı devletlerle
ikiU anlaşmalar da yapıyoruz. Geçenlerde, iki aydır
kendileriyle temas ediyorduk, Alman Hükümetini
ten-silen bir heyet geldi, bizle turizm işbirliği anlaş
ması yapmak üzere. Burada bir hafta çalıştık. Onlar
bir teklifle geldi, biz bir teklifle çıktık; müşterek bir
teklif hazırladık. Bu teklif parafe edildi. Bu ay so
nunda, yahut Mart başında da Almanya'da imzala
nacak. Bu anlaşmaya göre Almanya, Türkiye'ye tu
rizm yatırımı getiriyor. Türkiye'ye Alman vatandaş
lardın daha çok gelmesini (turist olarak) temin edi
yor. Beraber turizm işletmeciliği yapacağız ve Tür
kiye'deki turistik tesislerde çalışacak olan personeli
Almanya'da eğitecek. Bir çok ülkelerle bu anlaşma
ları yapmak üzereyiz.
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Ayrıca, burada bir şey daha söyleyeyim: Intercontinantal Otelinin durumunu bana zaman zaman
sayın senatörlerimiz sorarlar;
biliyorsunuz kapatıl
mıştı bazı ihtilaflarla. Şimdi Intercontinantal Oteli
açılmak üzere; ancak Tnter Şirketi çekildi, dünyaca
tanınmış iki önemli şirket birbiriyle bu işletmeyi al
mak için âdeta mücadele halindeler. Bu büyük şir
ketlerden birisi önümüzdeki günlerde oteli tekrar aça
cak. Gerçekten, yılda 25 milyon dolar yalnız kasasın
da bozdurulan döviz olarak bize döviz girdisi olan
bir oteldir.
Değerli arkadaşlarım;
Yat turizmi gibi, sualtı turizmi gibi bir çok tu
rizm kooperatifleri gibi pek çok önemli teşebbüsle
rimiz vardır. Turizm kooperatiflerini kurmaya baş
ladık. Türkiye'nin el sanatları konusunda bir çok
kooperatiflere ihtiyacı vardır. 500 bin tane döviz ta
şıyan, döviz dolu yat Akdeniz'de dolaşmaktadır. Yu
nan adalarına ve diğer bazı bölgelere götürüyorlar
bu dövizleri. Yapacağımız yat limanlan ile, marinalarla bütün bu yatların dümenlerini Türkiye'ye çe
virmemiz de mümkün olacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Ben konuşmamı burada tamamlarken bana mü
saade ettiği için evvela Sayın Başkana teşekkür ede
rim. Sonra, gerçekten burada, birbirinden değerli gö
rüşler söyleyen, değerli sözcülere ayrıca teşekkür ede
rim. Bir inancımı da tekrarlayarak, söyleyerek huzu
runuzdan ayrılmak isterim.
Hepinizin bildiği ve inandığı gibi Türkiye'nin
kalkınmasında, gereği gibi ele alındığı takdirde Türk
turizmi en kestirme yoldur; ama bu kalkınmanın yal
nız Turizm Bakanlığı ile, yalnız bir başka müessese
ile olması mümkün değildir. Milletçe bu konuda
omuz omuza vermemiz lazımdır. Evvela Parlamen
toda biz hep beraber, sonra milletçe omuz omuza ve
rerek, inşallah yakın bir gelecekte Türk turizminin
Türkiye'yi omuzlayacak bir noktaya geleceğine ina
nıyorum. Bu inancımı söylerken hepinizin inancına
tercüman olduğuma da ayrıca inanırım.
Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Küntay.
Efendim, son söz Sayın Hikmet Savaş'ın.
Buyurun Sayın Savaş.
H İ K M E T SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
kıymetli arkadaşlarım;
Senatomuzda bütün grupların birleştiği, güzel,
iyi fikirlerin ortaya konduğu bir Bütçeyi görüşüyo
ruz. Ben, böyle bir iyi noktada fazla zamanınızı al-
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madan üzerinde durmayı uygun bulduğum bir kaç
meseleyi görüşlerinize arz etmek is'tiyorum.
Sayın Bakan verdiği izahlarda yabancı sermayeye
büyük ehemmiyet verdiklerini, onunla anlaşma yol
larını aradıklarım ve Türk turizminin gelişmesini sağ
lamak için yabancı sermayeye mutlaka dayanacak
larını beyan ettiler. Bu memnuniyet verici 'bir husus
tur. Yıllardan beri ihmal edildiğini görmek bizi üz
mekteydi; inşallah bunun üzerinde İsrarla durulur.
Konuşmaları sırasında bahsedilmeyen bir mesele
yi de huzurunuza ge'tirmek işitiyorum. Bu da illerde
kurulmuş olan turizm derneklerinin dağınıklığıdır.
Hemen hemen her ilde ve pek çok ilçemizde turizm
dernekleri adı altında; çünkü Anadolu'nun her tara
fında tarihî eserler bulunduğundan dolayı her yöre
halkı kendi 'turizmini kalkındıracağını ümit ettiği
yerlerde birer turizm derneği kurmuşlardır. Senenin
muhtelif zamanlarında bu turizm dernekleri kutlama
günleri yapmaktadırlar ve kendi çaplarında çalışma
yapmaktadırlar; fakat aralarında organizasyon ol
madığından maddi imkânları çok dar olduğundan
bunlar gereken çalışmayı yapamamaktadırlar ve fay
dalı olamıyorlar. Bunun için Bakanlığın bölge mü
dürlükleri ve il müdürlükleri vasıtası ile bunlarla ir
tibat kurup bunları bir çatı altında toplayıp bir statü
ye bağlarsa her halde turizme faydalı bir yol alınmış
olur kanısındayım.
Sayın Bakanın verdiği izaha'tlar arasında kaçan
yabancı sermayeden de bahsederek bir misal verdi
ler. Ben de bir misali tazelemek istiyorum. Bundan
dört beş sene evvel İstanbul'da bir Macar firması 4
bin yataklı bir otel yapmayı düşünmüştü ve bunun
için bir yer de bulmuşlardı, Boğazda Baltalimanı ya
kınlarında. Bu yabancı firma Türkiye'ye gönderdiği
uzmanlar vasıtası ile, her şey tamamlandığı halde,
Boğaz'da yaptığı bir incelemede kendi müşterilerinin
kanalizasyon geçmesinden dolayı Boğaz'da denizden
istifade edemeyeceklerini görünce bu yatırımdan vaz
geçmişti. Bugün Boğazımız ve bütün dünyaya ilan
ettiğimiz cennet köşemiz olarak gösterdiğimiz, ifti
har ettiğimiz Boğaz bir kanalizasyon akıntısı halin
de olduğu İçin turistler kaçmaktadırlar. Bunun mut
laka Devletçe bir çaresi bulunmalı, buranın temizlen
mesi lazımdır.
Temizlik ayrı bir mevzu halinde karşımıza çıkı
yor. Gelen turistin temiz yer bulması bir bahtiyarlık
meselesi, bulamıyoruz. Memleketimizin Tabii zengin
likleri, yerüstü ve yeraltı zenginlikleri hepimizin bir
leştiği bir nokta oluyor. Bakanlık bir hedef tayin et318 —
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meli. Ali Oğuz arkadaşımızın söylediği gibi artık
Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, İsveç'in, İn
giltere'nin turistinin yanında,
Ortadoğu ile, yaşam
hayatı bize daha yakın olan Ortadoğu memleketleri
ile yakın ilişki kurup onların turistlerini memleketi
mize şimdilik geçiş devresinde 'kullanmamız, onlar
dan gelir sağlamamız mümkündür kanısındayım.
Sözlerime son verirken, bir hususu vurgulamadan
geçemeyeceğim.
Sayın Bakan çalışacağı mesai arkadaşlarını ken
disi seçebilir. Bu, Bakanlık içinde olabilir, dışardaki
yan kuruluşların da olabilir; fakat Anadolu Ajansın
da yapılan tayin bir üzücü noktadadır. Böyle bir ar
kadaşı buraya tekrar getirmemesi çok iyi olur kanı
sındayım. Ama, bunu yapmadılar. Bu, biraz üzerinde
durulması lazım bir mesele oluyor.
Sayın Bakanımızın burada verdiği izahatı bundan
4 - 5 sene evvel bu makamı işgal eden diğer başka
Bakanlarımızın verdiği boş senet gibi boşa çıkmama
sını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş.
Sayın üyeler;
Bu suretle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
ve ona bağlı Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin görüşmeleri bitmiştir.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
A) cetvelinin bölümleri okunup oylanacaktır.

Bölüm
101

Turizm ve (Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
Lira

Genel yönetim ve destek
hizmetleri
95 560 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
111'
Ülke
turizminin
geliştiril
mesi
1704 220000
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu bölümde bir önerge
vardır, okunup gerekli işlem yapılacaktır.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 111 nei
bölümündeki 9 milyon liralık aktarma teklifimi ge
rekçesiyle birlikte sunuyorum.
Gereğini ajrz ederim.
Kocaeli
Lûtfi Tokoğlu
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Eklenen:
Daire veya Kurumun A d ı :
Bakanlığı
Program : 111
Altprogram: 01
Ödenek Türü : 3
Faaliyet Proje: 423
Harcama Kalemi: 950
Önerilen Miktar : 9 000 000
Düşünülen :
Daire veya Kurumun A d ı :
Bakanlığı
Program: 111
Altprogram : 01
Ödenek Türü : 3
Faaliyet Proje : 304
Harcama Kalemi: 940
Önerilen Miktar: 9 000 000

Turizm ve Tanıtma

(TL.)
Turizm ve Tanıtma

(TL.)

Gerekçe : Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1980
mali yılı bütçe tasarısının 111 Ülke Turizminin Ge
liştirilmesi Programının 01 Altprogramı kesiminin
3 ödenek türünün 423 faaliyet proje harcama kalemin
de yeterli ödenek bulunmamaktadır.
Tarihi ve 'milli değeri olan mimari eserlerin ve
çevresinin korunması ve değerlendirilmesini matuf ve
çok yararlı gördüğümüz bu faaliyetlerin, 1980 yılında
'da en azından yok olmaması ve devam edebilme im
kânına kavuştura'bilmesi için cetvelde gösterilen ve Ba
kanlık genel bütçesine bir artış getirmeyen aktarma
nın sağlanması gereklidir.
BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge aynı bölüm için
de bir aktarma önergesidir. Gerekçesiyle beraber arz
edildi.
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
BAŞKANI
NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — Genel den
geyi bozmamaktadır. Bu sebepten katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Bakan?
TURİZM VE TANITMA BAKANI
K Ü N T A Y (Bursa) — Katılıyoruz.

BARLAS

BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın Bakan ve sayın
Komisyon önergeye katılıyorlar. Aynı bölüm içe
risinde aktarma önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bölümü kabul etmiş olduğunuz aktarma önergesi
nin değiştirdiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
319 —
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Bölüm

Lira

112

Ülkenin yurt içinde ve yurt
dışında tanıtılması
605 403 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
792 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir.
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum:
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
Lira

Bölüm
101

111

900

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Devlet enformasyon hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Ka'bül edil
miştir.
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir.

31 387 000

336'809 000

705 000

Bütçe hayırlı olsun efendim.
Sayın üyeler, bugün görüşmesi ve açık oylaması
yapılan 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu tasarısının açık oylamasına 132 sayın üye katıl
mış; 97 kabul, 35 ret oyu kullanılmıştır.
Arz ederim.
C) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI
BÜTÇESİ:
BAŞKAN — Sayın üyeler, program
gereğince
imar ve İskân Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine baş
lıyoruz.
Sayın Komisyon hazır. İmar ve İskân Bakanı Sa
yın Turgut Toker hazır.
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Sayın üyeler, grupları adına ve şahısları adına söz
isteyen sayın üyeleri bilgillerinize sunuyorum.
AP Grubu adına: Sayın Mithad Şükrü Çavdaroğlu, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na Sayın Şerif Tüten, CHP Grubu adına Sayın Meh
met Emin Sungur.
Şahısları adına: Sayın Hasan İldan, Sayın Kadri
Kaplan, Sayın Ali Oğuz, Sayın Hasan Güven, Sayın
Hikmet Savaş, Sayın Mehmet Bilgin söz almışlardır.
AP Grubu adına Sayın Mithad Şükrü Çavdaroğlu
buyurun efendim.
AP GRUBU ADINA MİTHAD ŞÜKRÜ ÇAV
DAROĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın üye
ler:
1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, İmar - İskân Ba
kanlığı ile İlgili bölümünde Bakanlıkla ilgili 'bazı ko
nularda, Adalet Partisi Grubunun görüşlerini özet
olarak arz etmeye çalışacağım.
Ülkemizde, 1950 yılından buyana, şehirlere yerle
şen nüfus, toplam nüfus hızına oranla daha yüksek
bir artış kaydetmektedir. 1960 yılında 7 milyonu aşan
şehirli nüfus, 1975'te 17 milyona ulaşmış, şehlideşme
% 26,3 iken, % 42,7 olmuştur.
Büyük şehirlere yığılmalar, birçok halli güç so
runları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların ge
lecekte, daha da büyümesi söz konusudur. Kırsal
alandan şehire göç eden kitleler, nüfusun devamlı art
tığı bu yerlerde, iş imkânlarının yetersizliği sebebiy
le, daha çok üretken olmayan hizmetlerde isitihdam
edilebilmektedirler. Bu kitleler düşük kazanç ve gelir
leri İle fiyatları yüksek olan arsa ve konutlara sa
hip olamadıkları için şehir çevrelerinde, şehrin hiz
metlerinden yararlanamayan gecekondu kuşaklarının
var olmasına neden olmaktadırlar.
Şehirlerdeki bu sağlıksız, hızlı yerleşme ve yığıl
malar, şehrin tabii ve tarihi güzelliklerini bozup tah
rip ettiği gibi, ulaşım güçlükleri, hava ve çevre kirlili
ği, sağlık ve eğitim sorunlarını ortaya çıkarmakta
dır,
Nitekim, III ncü Plan döneminde de kentlerde
toplam ruhsatlı konut yapımı, ihtiyacı karşılayacak
miktarlara ulaşamamış, hedef alman 1,2 milyon biri
me karşılık, 978 361 birim konut üretilmiş, aradaki
açık gecekondulaşma yolu ile kapatılmıştır.
Planlı dönemde, tüm yatırımların, % 20'sini oluş
turan konut yatırımları, sorunun büyüklüğü ve ar
tan maliyetler karşısında yetersiz kalmaktadır.
Konut ihtiyaçlarının karşılanmasında, kamu des
teği gerekli olan gelir grupları için konut üretiminde,
320
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tüm konut yatırımları içindeki payı % 6 - % 10 olan
kamu yaftınmlarmın kısıtlılığı neıdeni ile kamunun
etkinliği sınırlı olmaktadır. Bu sınırlı destek de soru
nun çözümünü mümkün kılmamaktadır. imar - iskân
Bakanlığının, konut sektöründeki güçlükleri de bu
sınırlılıktan kaynaklanmaktadır.
Belirtildiği gibi, asıl mesele, yetersiz kaynaklarla,
devamlı artan arsa ve konut 'ihtiyaçlarının en rasyo
nel biçimde gerçekleştirilmesidir.
Konut meselesini arsadan ayrı düşünmek mümkün
değildir. Yüksek arsa fiyatlarının konut maiyetleri
ne tesiri açık olduğuna göre, şehirleşmenin hızlı ol'duğu yörelerde, arsa fiyatlarının spekülatif kazanç aracı
olmaktan çıkarılması, arsa fiyatlarının aşırı artışının
önlenmesi için kent gelişme alanlarının tespit ve plan
lanması yerinde olur. Planlı gelişim'in sağlanması için
yapılacak bu yoldaki çalışmalarda, gerçekçi tatbik ka
biliyeti olan, şehrin gelişimini kolaylaştıran önlemler
dikkate alınmalıdır. Bir şehrin planı içlimde 'bulunan
mesken, ticaret sahası ve bunun gibi yerlerin topyekûn kamulaştırılması şeklindeki aşırı bir müdahale
ve hukuki ihtilaflara konu olacak uygulamalardan ka
çınmalıdır.
Bunun için Arsa Ofisinin etkin bir politika uygu fay ab ilmesi ve yeterli mali imkânlarla teçhiz edi
lerek güçlendirilmesi zaruridir.
Kamu eli ve desteği ile konut yapımı öncelikle
dar gelirli grupların konut ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olmalıdır. Bu amaçla kamu kaynaklı konut
fonlarının geliştirilmesi ve bir politika bütünlüğü için
de, özendirid' şekilde kullanımı sağlanmalıdır.
Konut taleplerini organize edecek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak grupların yaygınlaşması ve bu ihtiyaç
larını kooperatifler aracılığı ile gerçekleştirebilmesi
için uygulamalarda ve yasalarla kolaylıklar sağlan
malıdır.
Özellikle, kamu desteğinden yararlanacak konut
ların, sosyal konut standardında yapımı sağlanmalıdır.
Bunun için de, bu amaçla ayrılan kaynaklar, yapı
malzemeleri üretim -kapasiteleri, ihtiyaç sahiplerinin
sosyal ve ekonomik yapıları dikkate alınarak yeni
bir nitelik standardı hazırlanmalıdır.
Konut ihtiyacının karşılanma'sı için, gerekli yapı
malzeme ve elemanlarının üretimi, mahalli özellikler
de dikkate alınarak, planlı bir şekilde organize edil
meli, malzeme ve elemanların da standar'dizasyonuna
gidilmelidir.
Konut talebi için organize olamayan gerçek ih
tiyaç sahiplerinin, bu konudaki ihtiyaçları kamu eli
ve desteği ile yerine getirilmelidir.

6 . 2 , 1980

O : 2

Özel kesimce, konut yapımında toplu üretime
özendirilme ile sürat ve maliyette ucuzluk sağlayacak
yöntemler gerçekleştirilmelidir.
Aynı amaçla, ülkemiz şartlarına en uygun konut
yapımı teknolojisi belirlenmeli, yabancı uygulamalar
dan kaçınmalıdır.
Yukanda özetlenen hedefler bütünü uyarınca
İma'r ve İskân Bakanlığının en önemli görevi: Konut
sektörünü düzenleyici, politikalar ve ilkeler belirleyi
ci, yönlendirici tedbirler almak, şehir gelişme alanları
nı süıatle planlayarak altyapılarının yapımını sağla
mak ve konut üretimine hazır hale getirerek talep
ve üretimi organize etmek olacaktır.
Halen konut kredisi veren kamu kuruluşları, İmar İskân Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ Kur ve Emlak Kredi Bankasıdır.
Türkiye Emlak Kredi Bankasınca imar - iskân Ba
kanlığı koordinatörlüğünde yapılan kamu k'onult kre
dilerini düzenleme çalışmaları verimli ve yararlı ol
muştur. Banka, konuta yönelik bu çalışmalarım yük
sek maliyetle sağladığı kaynaklarla sürdürmektedir.
Banka, önemli bir finansman sıkıntısı içinde olup,
öz kaynaklan yetersizidir. Görevlerini yerine geti
rt bileceği düşük maliyetli, uzun vadeli yabancı kay
naklara, sahip bulunmamaktadır. Bu itibarla, artan
sermayesinin kısa sürede ödenmesi Ve yeni mali kay
naklar!?. takviyesi gerekmektedir.
Bankanın konut açığını kapamak yolunda önemli
çalışmaları olmaktadır. Toplu konut kuruluş ve koo
peratiflerine, dar gelirli tasarruf salhiplerine, ipotekli
konutlara inşa için verdiği kredilerle, yabancı ülke
lerde çalışanlarla, emekliler için geliştirdiği kredi im
kânları ile faydalı çalışmalar yapmaktadır.
Konut açığının kapatılması, Devletin veya özel
sektörün tek başına gayretleri ile halledilecek bir iş
değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve im
kânlar belli ve sınırlıdır. Bütün ülkeler, İdare şekil
leri ne olursa olsun, konuya salt ideolojik açıdan
bakmadan çözüm yolları aramak gayreti içinde 'bulun
muşlardır. Bu itibarla İdeolojik yaklaşımlarla 'bu ko
nuya çare bulunacağı düşüncesinin doğruluğuna ka
tılmıyoruz.
Nitekim, «1950^11 beri konutların, gelir kayna
ğı ve ahrur satılır meta olduğu, spekülatif hareketle
rin düğüm noktasını teşkil ettiği ve sanayiye ayrılan
fonları kendisine çektiiği için, tam bir konut sömürü
sü olduğu, Anayasanın 49 ncu maddesinin rafa kal
dırıldığı iddiasında bulunanların, iktidar olduklarında
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konut sorununun hallinde hiç bir çözüm getiremedi
ği görülmüştür.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Bu arada Âfet işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili
olarak bazı hususlara da temas etmek istiyoruz.
Bu müdürlüğümüzün programında, 1979 ve önce
ki yıllarda ele alınıp il imar müdürlüklerince yürü
tülen 17 000 kadar konut ve bir kısımlarının altyapı
ları, bölge müdürlük ve inşaat amirliklerince yürü
tülen 5 000 kadar konut ve altyapı bulunmaktadır.
Devam eden bu işler 1979 fiyatlarına göre asgari 5,5
milyara yaklaşmaktadır. Buna 'karşılık, Afetler Fo
nunun 1980 tahmini geliri 3 milyara yakındır, inşa
at safhasındaki bu işlerin dışında, inşaat öncesi çalış
maları devam eden 18 000'i aşkın konut, 199 işyeri
bulunmaktadır. Bundan başka, önceki senelerden biri
ken pek çok sayıda afetzede aile programa alınmak
durumundadır.

1980 yılında bütçeye konulacak ödeneklerin za
mmında banka emrine verilmesi, yatırımların zamanmda gerçekleşmesi yönünden önem arz etmektedir.
Belediyelerimiz bütçeleriyle görevlerini gereği gi
bi yarine getiremediklerinden, altyapı ve diğer tesis
lerle ilgili eksikliklerini İller Bankası aracılığı ile ve
genel bütçeden tamamlamaktadırlar. Bu dahi ye
terli olmadığı için, gelirlerini düzenleyici yasanın ül
ke şartlarına uygun biçimde gözden geçirilmesi gereği
ne işaret etmeliyiz,
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Belediyelerden söz etmişken, bir konuyu açıklığa
kavuşturmadan geçemeyeceğim.
Geçen iktidar döneminde Yerel Yönetim Bakanlı
ğınca ve bütçeden 16/K maddesi gereğince, belediye
lere 1979 yılında yapılan tahsisler şöyledir :
Adalet Partili 26 belediyeye 42 milyon 650 bin,
Müli Selamet Partili 2 adet, 6 milyon, Milliyetçi Ha-.
icket Partili belediye 3 adet. 29 milyon 800 bin, Cum
huriyet Halk Partili 173 belediye, 3 milyar 509 mil
yon 656 bin, bağımsız 8 belediye 73 milyon 950 bin;
ki. bunun 60 milyon Türk Lirası müstakil Diyarba
kır belediyesine tahsis edilmiştir. Demokrat Partili
bir belediye 1 milyon. Diğer nüfusu 10 binden küçük
belediyeler için de, Adalet Partili olanlara 31 milyon.
diğer küçük belediyelere o oranda genel (Listemde
yazılı) az miktarlarda tahsis yapılmış: ama buna mu
kabil. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere 604 mil
yon 825 bin lira tahsis edilmiştir.

Sırada olan afetzede ailelerin fazlalığı, inşaat sek
töründeki fiyat artışları karşısında, Afetler Fonu ye
tersiz kalmaktadır. Bu fonu oluşturan kaynaklar üze
rinde düzeltici çalışmalar yapılarak, yeterli hale ge
tirilmelidir.
İmar ve İskân Bakanlığının Belediye Teknik Hiz
metler Goneî Müdürlüğü ve İller Bankası aracılığı ile
mahalli idareler'in, özellikle belediyelerin fevkalade
önemli ilişkileri vardır. Birçok kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesinde görevli bu kuruluşların imar uy
gulamalarında, teknik yardım ve mali desteğe olan
'htiyaçlan bu kanaldan sağlanmaktadır.
Halen belediyelerin imar uygulamaları için Ba
kanlığa intikal etmiş proje tutarının 6 milyara ulaş
ması, konunun önemini gözönüne sermektedir. Ay
rıca, kıyıların yasalara uygun olarak
korunması,
plansız ve usulsüz yapılaşmaların önlenmesi, kıyı ke
nar tespiti üzerindeki çalışmalar, fevkalade yararlı
olmaktadır.
İller Bankasının, Hazine yardımına ihtiyaç duyul
madan yatırımlarını yapabilmesi için, 2 milyar ser
mayesinin yeterli düzeye çıkarılması her vesile ile
dile getirilen haklı bir istektir. Bu Bankamızın 1980
yılı programında 3 000*i aşkın adet iş olup, 1979 ra
yiçlerine göre proje bedelleri 90 milyarı aşmasına
rağmen, yatırım tavanının 10 milyara yakın olarak
tespit edilmiş olması, talepleri karşılamaktaki duru
munu ortaya koymaktadır.
Şurası muhakkak ki, yeterli ödenek ayrılması ha
linde, banka yüklendiği görevleri en iyi şekilde yapa
cak, teknik güç ve kendilerine güven duyulacak değerli
yöneticiler elin'deidir.
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Bize göre bu dağıtım, umut olma iddiasında olan\ ların hizmet anlavîşlanndaki «Bizden olana çok, olmayana az» gibi, taraflı ve adaletsiz uygulamalarının
tipik bir örneği olmuştur Değerlendirilmesini takdir
lerinize arz ederim.
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin Memleketimi
ze, Milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diler. Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (AP ve MB Grubu sıralarından alkışlar).
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çavdaroğlu.
Efendim, söz sırası Cumhurbaşkanlığınca Seçilen
Üyeler Grubu adına Sayın Şerif Tüten'in.
Buyurunuz Sayın Tüten.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele-
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İmar ve Iskan Bakanhğı 1980 mali yılı Bütçesi
i hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere
\ huzurunuzda bulunuyorum. 322
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Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlar, başta Sa
yın Bakan olmak.üzere, Bakanlığın ve bağlı kuruluş
ların değerli mensuplarına şimdiden başarılar dile
rim,
Sayın senatörler;
Yaklaşık beş yıldan beri, yıllık bütçeler vesilesiy
le, îmar ve İskân Bakanlığı çalışmalarıyla ilgili ko
nuları Grubumuz adına dile getirmekteyim. Üzülerek
ifade edeyim ki, yıllardan beri ileri sürdüğümüz gö
rüşlerin hemen hiç birisi uygulama alanına konula
mamıştır. Demokratik bir toplumda, pek tabii olarak,
her görüşün mutlaka doğru olduğunu ve uygulana
bilir olduğunu iddia etmdk son derece güçtür. Fakat
bizim ileri sürdüğümüz görüşler, geniş uygulamalara
dayanan tecrübelerden sonra, yararlı olacağı içte ve
dışarıda herkesçe kabul edilen çalışmaları içermek
tedir.
Esasen, Grup olarak sadece hataları bulup eleştir
meyi, hiçbir zaman yeterli bulmamışızdır. Bu kürsü
de yurdun koşullarına ve olanaklarına uygun önlem
ler gösterilmeden, sadece eleştirmenin yararlı olmadı
ğına inanırız. Türkiyemizin bir hastalığı da, tedbir
gösterilmeden eleştirme kolaylığına kaçılmasında, ya
ni icraatsız laf çokluğundadır.
Biz, bütün konuşmalarımızda, tedbir önermişizdir.
Bu Bakanlıkla ilgili olarak söylediklerimizi kısaca
özetlemek isterim :
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oranının toplam olarak, 1978'e göre % 150 olduğunu
kabul edersek, personel giderlerindeki artış oranı ge
ne de % 350'yi bulmaktadır. Bu acı görüntü, maale
sef son yıllarda bütün devlet kuruluşlarını kaplayan
bir hastalık olarak ortaya çıkmış, bu derece geniş
personel artışına rağmen, vatandaşa götürülen hiz
metin kalite ve sürati artmamış, aksine iş yapmadan
oturacak yer dahi bulamayan üst derece memur sa
yısı, her iktidar değişikliğinde akıl almaz
sayılara
yükselmiştir.
İmar ve İskân Bakanlığında da durum daha farklı
değildir. Yukarıda rakamlarla belirttiğimiz personel
artışına rağmen, şehirlerimizin metropoliten
nazım
planı, şehir imar ve tatbikat planlan, yapı malzeme
si standartları, gecekondulaşmanın önlenmesi çalışma
ları hızlanmamıştır.
Bu yıl da gecekondulaşma devam etmiştir. Yeni
af kanunları çıkarılma gibi, kolay ve politik yollar
düşünülmektedir. Gecekondu ve özellikle imar aflarındaki uygulamalar, devlet ve devlet memurluğu iti
barını zedeleyici biçimde devam etmektedir. Bu alan
da son derece dikkatli hareket edilmesi ve gerekli ön
lemlerin alınması gereklidir.
Kış şartlarının ağırlığının bize ispat etmiş olması
na rağmen, aşırı ısı kaybına neden olan pencere de
taylarını çözen bir mevzuatın bile hazırlanıp Parla
mentodan çıkarılamamış olması, üzüntü vericidir. Her
ne kadar belediye meclislerinin, imar yönetmelikleri
ile bunu çözmesi mümkün görünüyor ise de, uygula
mada bu yol işlememektedir; kanuni bir dayanalk ge
rekmektedir.

Mevcut bütçeye, değil Karma Komisyonda ekle
nen 1 milyar lira ile daha 10 milyar lira bile eklen
se, bugünkü çalışma ve uygulama sistemi ile Bakan
lığın kuruluş kanununda «amaç» olarak gösterilen,
Sayın senatörler;
planlı ve dengeli şehirleşmeyi sağlamak, gecekondu
Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz bir konuyu tekrar
laşmayı önlemek, kentsel konut sorunlarını ve yapı
dikkatlerinize sunmayı, son yıllarda belediyelerimizin
malzemesi standartlarım çözmek doğal
afetlerden
içine düştüğü acı durum karşısında yeni bir görev
sonra hızlı bir şekilde yaraları sarmak maalesef müm
sayıyorum.
kün olamayacaktır.
Bildiğiniz gibi, demokrasinin bazı temel unsurları
Bunun nedenlerini, geçen yıl yaptığımız gibi, bu
vardır. Bunlar;
yıl da Bütçe rakamları üzerinde inceleme yaparak
Kuşkuya yer vermeyen bir seçim sistemi ve uy
açıklayalım :
Personel giderleri, 1978 yılında 155 milyon TL.
gulaması,
iken, 1979'da % 181'lik büyük bir artışla 436 milyon
Siyasi partilerin varlığı ve prestiji,
TL. na yükselmiş, bu rakam 1980 yılında 747 milyon
Özerk basın ve üniversite ve kanaatimce; son ola
TL. sini bulmuş, iki yıl öncesine nazaran artış, c/c
rak gene aynı önemde, yerel yönetimlerin gücüdür.
500'e yaklaşmıştır.
Demokrasi ile yönetilen bir memlekette mali kay
Tek başına bu örnek bile demokrasi ile idare edi
naklar ve idari yetkiler bakımından güçlü yerel yöne
len bir memlekette, ekonominin ne derece bozulmuş
timler yok ise, o demokrasi güçlü olamaz. Türkiyeolduğunu ve devlet kadrolarının bu ekonomik anar j mizin yıllardan beri çektiği sıkıntıların temel unsur
şi içine nasıl girmiş bulunduğunu anlatmaya yeter
larından birisini de, güçsüz mahalli idarelere sahip
durumdadır, t-ki yıl içinde ortaya çıkan
enflasyon j olması teşkil etmektedir.
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Yıllardan beri uygulanan koyu merkeziyetçi anla
yış, belediyelerimizi gittikçe güçsüz duruma sokmuş,
vatandaşın günlük ihtiyaçlarını sağlamak bir yana,
personel ücretlerini vermek için dahi her ay el açar
duruma düşmüşlerdir. Hatta, bu perişanlık bir bakı
ma şehirlerde yaşayan vatandaşı huzursuzluk anarşi
sinin içine itmiştir ve bir evvelki Sayın arkadaşımın
söylediği gibi, iktidarların değişmesiyle kendi parti
leriyle ilgili belediyelere merkezlere az veya çok hiz
met ettiği gibi, gereksiz bir münakaşayı bu kürsüye
getirmeye neden olmuştur. Neden belediyeler merke
ze el atsmlar idi? Eğer bunları halletseydik, bugün
bu durum ortaya çıkmayacaktı. Nitekim, bundan 20
yıl öncelerine kadar yerel yönetimlerin bütçe gelirle
ri toplamı Devlet bütçesinin- % 20'sine kadar çıkar
ken, son yıllarda bu oran ^f 5'in de altına, yani çok
komik bir orana düşmüştür.
Halbuki belediyeler güçlü olsalar idi; yani onlar
la ilgili gelir ve imar kanunlarını zamanında çıkar
mış olsa idik, bugün vatandaş rahatça ve bekleme
den otobüsüne binecek, suyu ve elektriği normal ça
lışacak, yol ve kaldırımları temiz olacak, çöpleri za
manında toplanacak, odun ve kömürü düzenli olarak
sağlayacak, mesken problemlerini çözmüş olarak peyk
şehirlerdeki imar işleri süratle belirtilerek, perişanlık
tan kurtulmuş olacaktı.
Bu durum, anarşinin önlenmesinde de vatandaşı
rahatlatan bir etki yapacaktı. Maalesef her geçen yıl.
bu sorunları daha da artırmaktadır. Halbuki daha
başlangıçta belediyelerimize, onların vatandaş tarafın
dan seçilen organlarına güvenerek, (Sizlere güveniidiği gibi) gerekli mevzuatı çıkarsaydîk, bugün demok
rasimiz daha sağlam temellere oturtulmuş olacaktı.
Şu anda bile, komisyonlarda beklemekte olan bazı
tasan ve teklifleri ivedilikle çıkarsak, bu yolda geç
de olsa olumlu sonuç alacak bir yola girmiş oluruz.
Bunlardan bazıları; Belediye Gelirleri Kanunu, istan
bul Bölgesi Nazım Plan Teşkilatı Kurulması Hakkın
daki Tasan ve tarafımdan üç yıl önce 105 madde
olarak teklif edilen Büyük Belediyeler Metropoliten
Alan Kanunlarıdır.
Sadece bu kanunlar bile, belediye imar ve hizmet
lerinde bir rahatlık sağlayabilir.
1980 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinden bir
örnek vererek bu bölümdeki görüşlerimize son ver
mek istiyorum.
Bütçenin 111 program kodunda olan, «Bölge met
ropoliten alan şehir imar planlarının yapılması ve
belediyelere teknik yardımın götürülmesi.»! bölümü-
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ne 879 milyon Türk Lirası teklif edilmiş ve teknik
| yardım için bu ödenek komisyonda 1 milyar lira arİ tiiiiarak, 1,8 milyarı bulmuştur.
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Şehir imar planları için ayrılan bölüme göz atılınca, şu rakamları görmekteyiz :
İstanbul 14 milyon Türk Lirası, Ankara, 12 milyon Türk Lirası, İzmir 10 milyon Türk Lirası, Samsun 4 milyon, Bursa 7, Elazığ 3, Adana 5, Erzurum
5 milyon Türk Lirası.
Ayrıca, aynı bölümün 710 kaleminde ise, belediyelerin imar düzenlemeleri ve kamulaştırmaları için
393 milyon Türk Lirası ayrılmıştır. Bu rakamların
mevcut fiyatlar ve arsa değerleri karşısında neyi ifade ettiğini takdirlerinize sunuyorum. 14 milyon lira,
sadece 40 temizlik işçisinin bir yıllık ücretini dahi
karşılayacak bir rakam değildir. Bu. İstanbul'a verilmektedir.
Değineceğim ikinci konu; mesken problemi ile ilgilidir. Bu konuya geçen yıl da değinerek, mesken
inşası için bu Bakanlığın Bütçesine para konulmasınuı bu durumdaki rakam olarak uygun olmadığını,
göstermelik bir rakamdan öteye gitmediğini ve bu
yüzden uygulamada partizan davranıldrğı şüphesine
ve tartışmalarına neden olduğunu belirtmiştik. Bu
• yıl da durum aynıdır. Şöyle ki; 112 program kodun; daki, «Kentsel alandaki konutların
düzenlenmesi.»
bölümüne, geçen yıla nazaran iki kata yakın bir ar; tısla, 4 milyar Türk lirası dolayında bir ödenek ko• nulmuştur. Bu ödeneğin en azından 1 milyar lirası
; uygulamadaki cari masraflara gider. Geri kalan 3
; milyar liranın tamamı ile sosyal konut yapıldığını
i kabul edelim; bugünkü fiyatlarla arsa bedeli hariç,
; bir sosyal konutun inşa maliyeti 1 milyon Türk liraI sini bulmaktadır, hatta geçmektedir. 3 milyar lirayı
i 1 milyona böldüğümüz zaman; yani bu duruma gö| re, Bakanlık bu yıl içinde ancak 3 bin adet sosyal
I konut inşa edebilecek demektir. Halbuki sadece An\ kara şehrinin nüfusu yılda 130 bin civarında artış
I gösteriyor. 5 kişiye bir konut hesabı ile sadece Anka• ra metropoliten alanı için yılda 26 bin yeni konuta
| ihtiyaç vardır.
•
Bu savılan Türkiye düzeyinde ele alırsak, durum
\ şöyledir :
t
Nüfusumuz bir yılda yaklaşık olarak 1 milyon
İ 300 bin dolayında artış göstermektedir. Bu artışa göİ re, her yıl yaklaşık olarak 260 bin yeni konuta ihtiİ yaç olacaktır. Bunun asgari ölçülerdeki maliyeti 260
İ milyar lira dolayındadır. Ne Emlak Kredi Bankası! nm fonları, ne Devletin, ne yerel yönetimlerin bütçe
\ olanakları bu yatırıma imkân sağlamadığına göre, bu
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boşluğa nasıl çözüm bulunacaktır?.. Bu itibarla, Ba
kanlık Bütçesine konan 4 milyar lira, birkaç katma
çıkarılsa bile soruna çözüm getirmeyecektir.
Yurdumuzun son derece karışık boyutlara ulaşan
konut sorunu da, bugüne kadar gerçekçi çözüm aran
mamış olmasından doğmaktadır. Bugün dahi, konut
kooperatiflerimizin çalışmaları son derece kısıtlı öl
çülerde kalmakta, yıl içinde inşaat müteahhitlerince
pahalı biçimde inşa edilen konutlarla, aynı yıl için
de üretilen gecekondular yıllık gereksinmeye ve ih
tiyaçlara yetmemektedir. Kira tutarları ise, yüksek
dereceli bir memurun maaşının tümünü dahi aşmak
tadır. Bu konuda başarıya ulaşmış memleketleri de
örnek alarak, ekonomik ve yasal önlemleri birlikte
yürütmek gerekir ve geç kalınmamalıdır.
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Halbuki, daha sorunun başlangıcında bu derece
geniş boyutlara ulaşmamış iken, Batı memleketlerin
de olduğu gibi, şehirlerin metropoliten alan nazım
ve tatbikat planları önceden hazırlanarak, vatandaşa
kredi verilecek fonlar kurulsa ve önceden konut be
delinin yarısı alınarak (gecekonduya vereceği yerde,
bu paranın yarısı alınarak) inşaat olanakları sağlan
sa idi, bugün gecekondulara harcanan 200 milyar
Türk lirası boşuna gitmemiş olacak, şehirlerimizin
çevresi iç açıcı konutlarla ve yeşil alanlarla bezen
miş olacaktı. Geç de olsa, bugün dahi aynı olanak
ları ve uygulamayı sağlamak için harekete geçilebilir

J makta, asıl gecikmeler o zaman ortaya çıkmaktadır.

planlanacak İC, ya da 20 yıllık bir perspektif için
bu sorun çözülebilir. Yoksa, gecekondu affı, ya
dövizle konut inşası; (bir fayda sağlanabilirse bi
sonunda uzun vadede sorunu tamamen çözemez.
Sayın senatörler;
Afet bölgeleriyle ilgili çalışmalar hakkında görüş
lerimizi de özetleyerek ve maalesef geçen yıl da ileri
sürdüğümüz noksanların giderilmemiş olduğunu da
tekrarlayarak, konuşmayı bitirmek istiyorum.

ı

Şimdiye kadar afet gören ve genellikle deprem
gören bölgelerimizde yapılmış olan konutlarda, içine
yerleşen hiç bir vatandaşın memnun olmadığını söy
lemek, sanırım isabetsiz bir görüş değildir.

I
Ben, valilik sorumluluğunu taşıdığım yıllarda, en
i çok şikâyetçi olduğum ve üzüldüğüm konulardan biSorunu nasıl çözeceğiz?.. Bütün dünya bu sorunu
ı risi; afetlerden sonra yapılan konutlara
vatandaşın
iki yolla çözmüştür; ya da çözmeye çalışmaktadır.
girmek istemeyişi olmuştur. Durum, bugün de fazla
Kira ile ilgili kanunların yanında;
değişmemiştir. Doğal afetten sonra, gecikmelerle de
1. Ya bütün konut inşaatını devlet veya yerel
olsa, yüzmilyonlarca lira harcadıktan sonra yaptığı
yönetimler yapmakta..
mız evlere vatandaşımızın «Burada yaşamamız çok
2. Ya da devletin yanında, son derece yeterli i güç», yakınması ile girmek istememesi gerçekten üzü
fonlar oluşturularak, uzun vadeli ve az faizli kredi
cüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın son Lice gezisinde
lerle sorun çözülmektedir.
de durum aynen müşahade edilmiştir. Halbuki, her
Rakamlarla durumu açıklamaya çalışalım :
bölgenin iklim ve sosyal koşullarına göre mahalli
Ankara, îstanbul ve İzmir'in kentsel nüfuslarının
halkla diyalog kurularak afet konutları yapılsa, hem
r
/c 60'ının gecekondularda yaşadığı bilinmektedir. Bu
daha ucuza mal edilebilecek, hem de içinde oturacak
rakam, üç şehir için 3.5 milyonu geçmekttedir. Di
insanların katkıları daha çok sağlanabilecektir.
ğer büyük şehirlerimizi de katarsak, bugün Türk iye
Kanaatimce uygulamada bir aksaklık vardır. Do
mizde en az 4 milyon insan gecekonduda yaşıyor de
ğal
afet konutu olarak Bakanlıkta birkaç tip ev planı
mektir. Ortalama olarak 5 kişinin bir evde oturduğu
vardır. Allah korusun, bir doğal afetten sonra bunla
nu kabul edersek, yaklaşık olarak yurdumuzda 1 mil
rın ölçü ve detayları hazır olduğuna göre, o yılki ba
yona yakın gecekondu var demektir.
yındırlık
birim fiyatları ile çarpıp ihale dosyalarını
Bugünkü para değeri ile gecekondu ağalarına arsa
hazırlamak,
Bakanlığın ilgili elemanlarına kolay gel
payı olarak ödenen de dahil edilirse, bir gecekondu
mekte
ve
sorumlu
Bakan da kendi parti ve meclisnun maliyeti 2CO bin Türk lirasından aşağı değildir.
|
lerine
karşı
inşaata
hemen başladığını göstermek için,
O halde, bugüne kadar Anadolu insanı gecekondu
bu çabukluğun yarar sağlayacağını zannetmektedir.
yapmak için, gene bugünkü para değeri ile 200 mil
Halbuki
inşaat biraz ilerleyince sızlanmalar başlayar lira harcamış demektir.
Kanıma ve tecrübelerime göre, elde mevcut ve
i belki de o bölge iklimine ve halkının sosyal ve eko
nomik ihtiyaçlarına uymayacak bir hazır konut tipi
ni hemen ihaleye çıkaracak yerde, iki üç aylık bir
yerel inceleme ile ortaya çıkacak bir tipi orada inşaa başlamak çok daha yararlı bir sonuç verecek; is
rafı ve gecikmeleri önleyecek, ayrıca, içinde yaşayaI cak âfet görmüş insanları bir ölçüde huzura kavuş
turmuş olacaktır.
J
tmar ve iskân Bakanlığında bu sorunları çözebi| lecek yetişmiş insangücü vardır. Saym Bakanın, bu
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten.

konularda tecrübeli bir insan olarak, bu gücü olum
lu yönde harekete geçireceği umudunu taşıyoruz.

Sayın üyeler, İkinci Oturum için ayrılan süre dol
mak üzeredir. Bir sayın grup sözcüsünün konuşması
nı tamamlamasına yetecek süre yoktur. Bu sebeple
saat 20.30'da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum.

Bu Bakanlığın başarısı, insanlarımız!n evinde ve
sokağındaki günlük yaşamında biraz daha rahat ve
huzurlu olmasını sağlayacaktır.
Başarılı olmaları dileğiyle, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar)

Kapanma Saati : 19.10

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 20,30
BAŞKAN : Başkam ekili Mehmet Ünaklı
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik)
•

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum.

m . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
i. — 1980 yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1)
C) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI
BÜTÇE
Sİ (Devam)
BAŞKAN — îmar ve İskân Bakanlığı 1980 mali
yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Sayın Emin Sungur; Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu adına.
Süreniz 30ı dakikadır.
CHP GRUBU ADINA MEHMET EMİN SUN
G U R (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun saygı değer üyeleri, Sayın Bakan, imar ve
îskân Bakanlığımızın değerli mensupları;

Bölgesel ölçekte, fiziki, ekonomik ve toplumsal
gelişmeyi sağlamaktır.
Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmayı sağ
lamaktır.
Kentsel ve metropoliten yerleşmenin düzenli ol
masını sağlamaktır.
Kentsel konut ve gecekondu sorununun çözüme
ulaştırılmasını sağlamaktır.
Yeterli, dayanıklı, ucuz ve standart yapı malze
mesi üretimini sağlamaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubu adına
söze başlarken, hepinizi en derin saygılarla selamlıyo
rum.
1980 mali yılı Bütçesini görüştüğümüz İmar ve
İskân Bakanlığının kuruluş amacı, bilindiği gibi,
şehirleşme olayının tümüne sahip olabilecek şekilde,
dengeli şehirleşmenin gerçekleştirilmesini sağlamak
tır.

Genel hayata etkili afetlerden en az zararla
kurtulmayı ve afet olduktan sonra en kısa zamanda
yeniden yerleşmeyi ve barınmayı sağlamaktır.
Sayın üyeler;
22 yıl önce kurulan İmar ve İskân Bakanlığının,
kuruluş amacı doğrultusunda beklenen, özlenen ve
istenen ölçülerde olmasa da, önemli hizmetler yap
tığı hepimizce bilinen bir gerçektir. İmar ve İskân
Bakanlığının kuruluş amacı doğrultusundaki çalışma
larını, değerli hizmetlerini takdirle anarken, hele son
zamlarla çok ağır yaşam koşullarına terk edilen tüm
Bakanlık personelini şükranla anmak istiyorum.

(1)
949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28
nci birleşim tutanağına eklidir.

Aslında, ülke ve toplum sorunlarını birbirinden
soyutlamaya, bütçesini görüştüğümüz bu Bakanlığın
sorunlarını da, ülke ve diğer bakanlık sorunlarından
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soyutlamaya imkân yoktur. Ancak, daha önemli gö
revler üstlenen tmar ve İskân Bakanlığı, mevcut ya
salar ve diğer ilgili mevzuatla oldukça kalabalık bir
personel kadrosu ve mali olanaklarla donatılmasına
karşın, kuruluş amacına tam ulaşamıyorsa, toplumun
ihtiyaçlarına tam cevap veremiyorsa ve hele uygula
ma hep olayların ve gelişmelerin arkasından gidiyor
sa, önce bu hastalığın adını koyup, sonra tedavisine
başlamak lazımdır.
Yıllarca geriye giderek ve bu Bakanlığın Bütçesi
görüşülürken, parti grupları adına, diğer gruplar ve
Hükümet adına söylenenleri okudum ve izledim. Üç
aşağı, beş yukarı; söylenenler aynı. Yine sorunlar
dağ gibi ortada duruyor, fakat tedavi yok. Burada
söylenenlerin ne ölçüde dikkate alınacağını, ne kadar
yararlı olacağını bilemiyorum. Her şeye rağmen,
inandıklarımızı ve doğru bildiklerimizi, önerilerimi
zi en iyi niyetle söylemeye çalışacağım.
Sayın üyeler;
Anayasa, diğer yasalar ve ilgili mevzuat tarihsel
gelişimi içinde, başta İmar ve İskân Bakanlığı olmak
üzere, birçok kamu kuruluşuna görev, yetki ve so
rumluluk verildiği halde, özellikle kentleşme, yerleş
me, planlama, konut ve kira sorunları, halkımızın en
büyük dertlerinden, davalarından biri olarak ortada
durmaktadır. Şüphe yok ki, bugün çektiğimiz sıkın
tıların ve geri kalmışlığın nedenleri arasında, dışa ba
ğımlılık ve dünya sorunlarının kötü etkileri yanın
da, bilhassa son 30 yıldır ülkemizde izlenen yetersiz
ekonomik ve sosyal politikanın da büyük rolü var
dır. Gerçekten, son otuz yılda plansız sanayileşme
ile birlikte, şehirlere hızlı göç başlamış; bazı önlem
ler ve uygulama da kentsel gelişmenin düzenli olma
sını sağlayamamıştır. Bugün büyük şehirlerde nüfu
sun yaklaşık olarak yarısı sağlıklı ve lüks sayılabile
cek konutlarda yaşarken, diğer yarısı, beş milyon in
san, yasaların suç saymasına karşın, Devletin karşı
tutumuna rağmen, lüks konutları, şehir merkezlerini
saran 1 milyon gecekondu barınmaktadır. Durum,
Türkiye'nin diğer yerleşme noktalarında da övünü
lecek gibi değildir. Ülkemizdeki toplam konutun üç
te birinde mutfak, dörtte birinde tuvalet, yarısında
banyo, yarısında elektrik ve su yoktur. Yeterli ka
nalizasyon, yol ve diğer altyapı hizmetlerinden yok
sundur. Yüzlerce aile mağarada yaşıyor. Binlerce
aile ferdi evcil hayvanlarla aynı odayı paylaşıyor.
Sayın üyeler;!
«Adalet, sosyal adalet, emek en yüce değerdir.»
diye haykırılan, çelişkiler diyarı ülkemizde, nüfusun
% 25,1, yani bir buçuk, iki milyon aile kirada otur
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makta ve yaklaşık, yılda 40 - 50 milyar
ödemektedir.

lira kira

Bugünkü yaşam koşullarında kira, bir aile için
dayanılmaz bir yük olmuştur. Kira artırma isteği ve
ya evden çıkarılma talebi, kiracıların çıldırmasına
yol açmakta, mahkemeler, evsahibi - kiracı sorun
ları
ile
dolmaktadır.
Kira
geliri,
aslında,
faiz geliri gibi, tefeci geliri gibi emeksiz bir kazanç
tır. Emeksiz kazancı hiçbir din, hiçbir toplum ve
hiçbir ahlak kabul etmez. Anayasamızın sosyal ada
let felsefesi de emeksiz kazanca karşıdır. Günümüz
de kira, bir göz yaşıdır. Aştan, ekmekten kesilen bir
parçadır. Onu şerbet gibi içmeyelim ve içirmeyelim.
Soruyorum; kira alırken, «Helal olsun, güle güle har
cayın.» diyen kiracı duydunuz mu? Bu soruna, mut
laka kiracılar ve yoksullar yararına yasal çözümler
getirilmelidir. Ülkemizde kira, diğer ülkelerle muka
yese edilmeyecek ölçüde yüksektir ve ezicidir.
Bazı komşu ülkelerde aylık gelirin; örneğin Sov
yetleri Birliği'nde % 4'ünün kiraya gittiği, Bulgaris
tan'da % 5,5'inin kiraya gittiği, Avusturyada % 10,5'
inin, Yugoslavya'da % 7' sinin, Fransa'da % 15'inin
Federal Almanya'da % 20-23'ünün, İsrail'de % 4-4,5'
unun, Romanya'da %7-12'sinin, Arnavutluk'da % 2
ila 5'inin, Türkiye'mizde 'ise, zaman zaman tamamı
nın, ortalama c/c 50'sinin kiraya gittiğini maalesef
görmekteyiz.
Türkiye'de nüfus artışı, şehirlere göç, eski yapıla
rın yenilenme zorunluğu, belli oranda da olsa evlenen
gençlerin baba evinden ayrı bağımsız yaşama tutku
su nedeniyle her yıl 300-400 bin konut üretilmesi ge
rekmektedir. Ancak, özel ve kamu sektörünün üret
tiği konut sayısı 100 bin civarındadır. Şu halde, ara
daki 200 bin farkın, 200 bin civarındaki konut açığı
nın yasa dışı yollardan, yasalar zorlanarak karşılana
cağı ortadadır. Böylece, sağlıksız kaçak yapılar, gece
kondular ve plansız kentleşme her geçen gün hızlan
maktadır, hızlanacaktır.
Âcil ve etkin önlem alınmazsa, Devletin arsasını
vatandaşa satan gecekondu tüccarları milyarları vura
caklar, sömüreceklerdir. Vatandaş da, en sağlıksız ko
nuta ço'k pahalıya sahip olaca'ktır.
Diğer taraftan, bazılarına göre, gecekondu Türkiye'
de kapitalizmin gelişmesi için çok iyj bir çözüm ola
cak, arsa spekülasyonu da toplumun belli 'kesimlerine
kapital transferi ve birikimi sağlamada sürekli iyi bir
araç olacaktır. Ne yazık ki, Anayasamızın «Devlet
yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlı!k şartlarına uy
gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler alır.» em-
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rine rağmen, konut üretiminde Devletin payı kalkın
ma planlarında ve uygulamada % 5-10 arasında kal
mıştır. Halbuki, konut yapımında kamunun payı ül
kemizde çok yüksek olmalıdır, kamu bu soruna tüm
ağırlığını koymalıdır.
Ülkemizdeki her yıl yüzbinlerce konut ihtiyacına
ve bu konudaki Anayasa emrine karşın, ne yapıl
mıştır, ne yapılabilir?...
Sayın üyeler;
Bugün şehirlerimizde yaklaşık 22 milyon insan ya
şamaktadır. Bu, 1990'da 35 milyon, 2000 yılında 50
milyon olabilir. Şu halde, 2000 yılına kadar 8-9 mil
yon konut üretmek, arsa bulmak, altyapı üretmek
gerekecektir. Bugün, Türkiye'de yalnız mal sahibi kiracı sorununu çözerek, elbette konut sorunu çö
zülemez; ama bu konuda bizden geri kalmış ülke
de yoktur sanıyorum.
Bugüne kadar uygulanan konut ve kredi politika
sıyla bu dev sorunu çözemedik. Aynı izlenen politi
kayla çözmemiz de mümkün değildir. Aksine, sorun
ve bunalım gittikçe artacaktır. Örneğin; Devlet 20
yıllık uygulamada 175 bin kişilik kredi vermiş. c/c 20,
c
/c 30 enflasyon hızına göre, bu kredilerden geriye
ancak % 17'si dönebilmektedir. Kredi, ortalama 100
metrekare alandaki yapılar için verilmiştir.
Türkiye'de gayri safi milli hâsılanın 2 trilyon lira,
ortalama bunun da % 20'sinin tasarruf edildiği, bu
nun da % 20'sinin konuta; yani 80 milyar lira değe
rindeki bir paranın konuta yatırılabileceği hesaplanı
yor ve doğru olacağı ileri sürülüyor. Eğer biz, 100-110
metrekare civarında konut inşa edersek, arsa mali
yeti, artı altyapı maliyeti, artı inşaat maliyeti; met
rekaresi bugünün koşullarında 8-10 bin lira civa
rında olacaktır. O halde, her konut 800 bin lira
ile 1 milyon lira civarında bir maliyet tutacaktır ki.
bu da yılda 100 bin konuttan fazla üretemeyeceğimizi ortaya çıkarmaktadır.
O halde ne yapalım?... Yıllık ihtiyaç 300-400 bin
konut; 100 metrekareye göre üretilecek 100 bin konut
ihtiyacı karşılayamayacaktır. Konut alanım azaltıp,
sayıyı artırmak mı iyi olacaktır, yoksa birçok ülke
lerde olduğu gibi; örneğin Almanya'da, İsrail'de 40-50
metrekare arasındaki bir alanla mı işe başlamak zo
rundayız?... Türkiye'de bu alan 100 metrekare oldu
ğuna göre, «Biz onlardan zengin miyiz, varlıklı mı
yız?» diye düşünmek, elbette hepimizin hakkıdır.
Şimdiye kadar Devlet bu işe ağırlığını koyup, so
runa neden girmemiştir?... Şimdi, konut açığı nasıl
kapanacaktır?... Hepimizin üzerinde durması gereken
bir konudur.
;|
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Değerli arkadaşlarım;
Konut üretiminde bazı ülkelerde kamunun payı;
örneğin Fransa'da % 78'dir. Bulagristan'da % 75, Çe
koslovakya'da c/c 71, Fillandiya'da % 59'dur. Biraz
evvel arz ettiğim gibi, ülkemizde c/c 5-10 arasındadır.
Özetle, bu gidişle ülkemizde konut sorununu çöz
mek olanak dışıdır. İstemesek de, bu koşullarda va
tandaş başının çaresine bakacak. Devlet himayesi ye
rine, kabadayı himayesine, şu veya bu beğenmediği
miz örgütlerin himayesine girecektir. Ondan sonra
Devlet ve Bakanlık olarak yasa dışı gecekondu böl
gelerinin imar planmı. altyapısını
gerçekleştirmek
zorunda kalacağız.
Saygıdeğer üyeler;
Planlı kentsel gelişmenin sağlanamayışının esas ne
deni, bu alana ayrılabilen ekonomik kaynakların ye
tersizliği de değildir. Anayasa emrine uygun, ülke ger
çeklerine ve halk yararına uygun politik tercih ye
tersizliğidir.
Bir süre önce burada konuşan değerli Adalet Par
tisi Sözcüsü arkadaşım, çok kibarca bir - iki eleştiri
ilettiler. Ben izin verirseniz birkaç cümleyle buna
değinmek istiyorum. Dediler ki, «Bundan önceki Hü
kümet halk yararına konutla ilgili güzel sözler söy
ledi; ama sonuçta ne yaptı?..» Ben birkaç cümleyle
özetlemek isliyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Bundan önceki Hükümet, hepinizin bilgiği gibi,
özelikle büyük kentlerde (Ankara, İstanbul, İzmir
gibi) yeni yerleşim alanları kurmak üzere ciddi bir
faaliyete girişti; ama bunun böyle devam edeceğine
inanıyorum. Onun dışında yine bu yeni yerleşim alan
larıyla ilgili olarak, bir ölçüde arsa temini için kolay
lıklar sağladı.
Yine bir eleştiri olarak, «Belediyelere yapılan bu
hükümet zamanındaki dengesiz yardımdan»1 söz etti
ler.
Saygıdeğer arkadaşlarım;
Değerli arkadaşım önceki yılları da inceleseydi,
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye uyguladığı
siiah ambargosu ve ekonomik ambargo yıllarında,
bazı büyük belediyelere de nasıl ambargo uygulan
dığını görecekti ve belki de böyle bir eleştiri getir
meyecekti. Eğer, böyle bir yardım dengesizliği varsa,
geçmişteki dengesizliği sağlamak için yapılan bir yar
dımdır, bundan da hepimiz memnun olmalıyız.
Değerli arkadaşlarım;
Yıllardır bu konuda ilk ciddi girişimi, 1974 yılındaki yasa tasarısında görebiliyoruz. Bu tasarı, Cum-
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huriyet Halk Partisi, Milli Selâmet Partisi ortak hü
kümeti 'tarafından Yüce Meclise sunulan, ilgili ko
misyonlarda görüşülerek Meclis gündemine kadar
inen, şehirleşme ve konut sorunlarıyla ilgili Yetki
Kanun tasarısıdır. Tasarı, daha sonra Cephe Hükü
metince ilgili komisyona iade ettirilmiştir. Bu tasarıy
la Anayasanın öngördüğü bütün önlemler alınacak,
kamunun faydası önplanda düşünülecek, ülkemizdeki
hızlı ve dengesiz şehirleşme sağlıklı bir biçime dö
nüştürülecek, gecekondu alanları sosyal, ekonomik ve
fizikisi yönlerden şehirle bütünleşerek, acele, en sağ
lıklı duruma getirilecek, konut kooperatifleri asıl
amaçlarına uygun şekilde yönlendirilecek, yoksul ve
dar gelirlilerin kolayca sağlıklı yuva sahibi olmaları
veya ucuz kirada oturmaları sağlanacak, arsa spekü
latörlerinin sömürücü elleri halkın yakasından sıyrı
lacak, büyük belediye çevresindeki çevre belediyele
rinin işbirliği sağlanacak ve özetle; kamunun ağırlı
ğını koyduğu milli konut politikasının temelleri atı
lacaktı. Eğer bu tasarı gerçekleşseydi, bugüne kadar
büyük mesafe alınır, belediyeelr Devlete el açmazdı.
Sahiller yağma edilmez, halkın hizmetine açılırdı. Sa
hillerde birkaç ay dinlenecekler için lüks kentler ku
rulmaz, kentlerde bütün yıl barınacaklara yuva inşa
edilebilirdi. 40 milyon liraya satılan daireler olmazdı.
Adı. konan ve konamayan salgın hastalıkların cirit
attığı, kol gezdiği gecekondu bölgelerine öncelikle
altyapı hizmetleri gider, yoksul ve dar gelirli herkese
sağlıklı yuva sahibi olma yolu açılırdı ve gecekondu
halkı 'stismar edilmez, parası çok olanlar, daha çok
arsa kapatmaz, daha çok konut sahibi, daha büyük
konutlar, köşk sahipleri olmazdı.
Sayın üyeler;
Biuün canlılar gibi, insanoğlunun da barınmak,
korunmak isteği ile yerleşme, yuva; yani konut sa
hibi olma isteği yaşamı boyunca 'en önemli sorunla
rından biri olmuştur. Bizim toplumumuzda bunun
önemi daha da büyüktür. Halkımız «Dünyada me
kân, ahirette iman» ve «Önce biz binalara şekil veri
riz, sonra da binalar bize şekil verir.» sözlerinin öne
mini, anlamını bilmektedir. Ayrıca konut, ülkemizde
sosyal güvenlik aracıdır da.
Yerleşme ve barınma olayı, çok yönlü ve birçok
etkenlerin oluşturduğu toplumsal ve fiziksel bir olay
dır. Bu nedenle de, İmar ve İskân Bakanlığını, sade
ce bir konut ve kentleşme bakanlığı olarak dar an
lamda görmeye imkân yoktur. Ancak, Türkiye gibi
gelişmekte olan bir ülke halkının yaşamında ve mut
luluğunda büyük rolü olan konut planlama sorunu
üzerinde durmak zorunlu olmuştur.
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Sayın üyeler;
K.ntlerimizin bugün içinde bulunduğu imar anar
şisinin, bu yoldaki planlama çalışmalarının yetersizli
ğinden ve kentleşmenin arkasından gitmesinden çok,
ülkemizde hızla değişen sosvo - ekonomik koşulların
çek bileşeni i yapısının kent mekânına yansımasıyla
oluştuğu ortaklaşa varılan bir görüştür. Ülkemizdeki
güçlü dönüşüm ve bundan kaynaklanan hızlı kent
leşme olayı içinde plan faktörü uygulama araçlarının
eksikliği ve etkisizliği nedeniyle etkin ve yönlendirici
bir güç oiu.şturamamakta, planlama örgütleri ise çok
sınırlı kalan uygulamalar dışında, kentleşme olayını
ancak araştırmalar düzeyinde gözlemektedirler. İller
3snl:a:ı, İmar ve İskân Bakanlığı arşivleri, üniversite
yayınları incelendiğinde bu görülecektir.
Genek'.e ülke koşullarından kaynaklanan ve gide
rek daha da zorlaşan etmenler çerçevesinde, planla
ma sürecindeki sapmaların ülkemizde uzun bir süre
daha devam edeceğini tahm'in ve kabul etmekle bir
likte, planlama sürecini iyileştirici girişimlerin kaçı
nılmaz olduğu görüşündeyiz. Planlama sürecini, ülke
ölçeğinde başlanılan
araştırmalardan tutun, parsel
aynr.'üsı.nda'ki bilgilere kadar analiz eden, sentez ve
değerlendirmeler sonucu, nazım plan ve uygulama
plan aşamalarına varan, uygulayan, izleyen ve denet
leyen çalışmalar bütünü şeklinde yorumladığımızda,
bu süreci başarı çizgilinden saptıran faktörleri; plan
lama sürecini olumsuz yönde etkileyen, ancak uzun
va'd'eds değişmesi beklenen sorunlar, planlama süre
ce nde seç'lecek yöntemlerle kısa vadede aşılabilecek
sorunlar, olarak iki anagrupta irdeleyebiliriz. Ger
çekten planlama sürecini olumsuz yönde uzun vade
de etkileyen güçlükler ve yanılgılar olmaktadır. Bun
lar; nüfus tahmin yanılgıları, kamu kuruluşları araemdaki eşgüdüm eksikliği, finansman yetersizliği, plan
lama -sürecinde işlemeyen yasalar, yetki kargaşası ge
tiren yasalar, politik baskılar, kent topraklarının alı
nan, satılan mal olmasından kaynaklanan sorunlar,
belediyelerin yetenekli elemandan yoksunluğu ve fi
nansman güçlükleri olarak söylenebilir. Planlama sü
recinde seçilecek yöntemlerde kısa vadede -aşılabile
cek soranlar da vardır. Bunları; «planlama sürecin
de halkın ilgisinin çekilmesi, planlama sürecinde şart
namelerle bürokratik kademelerden gelen engellerin
aşılması, plancı gücünün önemli kentleşme sorunları
üzerinde yoğunlaştırılması, planlama teknolojisinin
yeniden düzenlenmesi» başlıklarında toplayabiliriz.
Saygıdeğer üyeler;
Sanıyorum Türkiye'de ilk defa planlama süreci
3 - 5 yıl geçmeden; İstanbul Kartal İlçesinde Soğan329 —
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Sayın üyeler;
Konuşmamı toparlarken, önemli saydığım bazı
sorunlara kısa kısa değinerek bitirmek istiyorum.
Bütün belediyelerimizin gücü ve personel gücü ar
tırılmalı, imar planı, altyapı hizmet projeleri gerçek
çi bir yaklaşımla, hızlı kentleşmenin önünde çözümienmelldiı'.
Belediye Başkan ve ilgili personel tahsil, meslek
ve yönetim tecrübelerine göre aydınlatılmak üzere
seminerlere davet edilmelidir.
Bakanlık ve belediyelerde partizan kişilere değil,
halka hizmet edebilecek yetenekli kişilere görev ve
rilmesi sağlanmalıdır.
İl imar müdürlüklerine gereken önem verilmeli,
İmar Yasasının ek 7 ve 8 nci madde uygulamaların
daki etkinlikleri sağlanmalıdır.

lik Belediyesi bir yıl dolmadan, 10 ay gibi bir sürede
imar planına kavuşmuştur. Halkın istediği zaman
çalışmaları izlediği plandan, şimdiye kadar binlerce
imar durumu alınmasına karşın bir şikâyet de gelme
miştir. Soğanlık Belediyesi, İstanbul Büyük Nazım
Plan Bürosu Başkanlığı, İller Bankası İmar Planla
ma Dairesi Başkanlığı, İmar ve İskân Bakanlığımız
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüyle yükleneceği,
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
Şehircilik Kürsüsü yetkililerinin uyumlu ve verimli
çalışmaları bu büyük eseri ortaya çıkarmıştır. Sanıyo
rum, Tuzla ve Darıca belediyelerinin planları da ay
nı metotla yapılmaktadır. Bu konuda büyük emeği
geçen, başta eski İmar ve İskân Bakanı Sayın Karaaslan'a, İller Bankasından Sayın Ahmet Menderes'e,
Planlama İmar Genel Müdürlüğünden Sayın Tankut
Ünal'a ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür etme
den geçemeyeceğim.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdiki yöneticilerin de; Sayın Bakanımızın, tec
rübeli Bakanımızın da başta olmak üzere, bu yolda
önem!', değerli hizmetler vereceklerine inancımı be
lirtmek istiyorum.

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim.
CHP GRUBU ADINA MEHMET E M İ N SUN
GUR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
İnşaat ruhsatından ve iskân izninden gerekli harç
ların alınması sağlanmalıdır.
Ayrıca, il imar müdürlüklerinde, il dahilindeki
belediyelerin istediği zaman yararlanabileceği bazı
danışma büroları; örneğin hukuk bürosu, teknik bü
rolar kurulabilmelidir.
İl imar müdürlükleri, belediyelerin amirinden çok,
onlara yakın ve yardımcı birer kuruluş haline gelme
lidir.
Şehirlerin gereğinden fazla düzensiz biçimde bü
yümesini önlemek, konut ve arsa sorunlarına adil
çözümler getirmek, insan hayatını yerleşme bakımın
dan güzelleştirip mutlulaştırmak için, şehirsel arsa
ve kent toprakları en kısa sürede kamulaştırılmalıdır.

Sayın üyeler:
Buradan, dün de. bugün de halk yararına önemli
yasaların çıkarıldığını biliyoruz. Ancak, yerel yöne
timlerde yet'şmiş yetenekli eleman ve yöneticilerin
azlığı nedeniyle, bu yasalar gereğince işletilmiyor, iş
let ilemiyor. İşletilse de, yanlış ve noksan işletildiğin
den, yerel yönetimler bundan yararlanamıyor. 1730
civarındaki belediye yetkililerinin ve teknik perso
nelinin büyük çoğunluğu imar mevzuatını ve uygula
masını yeterince bilmiyor. Bu, acı. ama gerçektir.
İstanbul'un çevre belediyelerinde bir yıl içinde yap
tığım bir araştırmada, çoğunluğun İmar Yasasının il
gili maddelerine göre uygun yapı tadil tutanakları ya
pamadıklarını ve yasaya uygun tebligat yapamadıkla
rını tespit ett'm.
Y'ne değerli arkadaşlarım, İstanbul'un
6 çevre
belediyesinde yaptığım bir araştırmada, 100 adet 'bü
yük fabrika veya benzeri işletmenin bir tanesinin bi
le imar Yasası, Hıfzıssıhha Yasası, Belediye Yasası,
Belediye Gelirleri Yasası ve diğer ilgili mevzuata tam
uyumluluğunu tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu
müesseselerin çalıştırdıkları Devlette yetişmiş tecrü
beli elemanları var. Belediyelerin ise, bunlarla müca
dele edecek bilgili, tecrübeli, yetenekli elemanları ma
alesef yok denecek kadar azdır. Belediyeler, temelde
haklı olmalarına karşın, bu müesseselerle mücadele
de. mahkemeleşmede yenik düşmektedir.
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Bakanlık ve belediyeler, kamu kuruluşları, halk
konutları standartlarına uygun konutlar yapmalı, ihti
yaç sahiplerine en uygun şartlarla satmalı veya kira
ya vermelidir.
Özetle; konut üretiminde kamu öncülüğü ele al
malı, lüks konut yüksek vergiye tabi tutulmalı veya
bir süre yasaklanmalıdır.
Sahil yağmacılığı derhal önlenmeli, sahillerdeki
yapılar kamulaştırılmak ve tüm halkın hizmetine açıl
malıdır.
Mevcut gecekondulara planlı altyapı hizmetleri,
"sosyal hizmetler en kısa sürede götürülmek, şehirle
bütünleşmeleri ve imar hakları belirli hale getirilme
lidir.
İmar Yasası kapsamına giren; yani kendi tapulu
mülkünde inşa olunan ruhsatsız veya ruhsata aykırı
•0
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yüzb : n!erce yapının genişleme ve tadilat, ilave inşaatlarmdan ötürü cezalandırılmalarına son verilerek,
Cumhuriyet tarihinde ilk defa ve sön defa kamuya
zarar vermeyecek seki de bir imar affı çıkarılmalıdır.
Geçen yıl çıkarılan Yönetmelik istenen sonucu vermemiş, belediyeleri müşkül durumda bırakmıştır.
Böylece, Hazine ve belediyelere milyarlarca lira gelir sağlayacak bir kaynak bulunmuş olacak, hem de
yüzbinlerce konut veya işyeri belediye hizmetlerinden yararlanarak 'halkın hizmetine girecektir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kamu, devamlı arsa, şehirsel arsa üretmeli, şehirsel arsa spekülasyonu önlenmeli ve kamunun arsa
satın alması kolaylaştırılmalı ve olanakları artırılmalıdiı".
Şehirsel arsa ve kent toprakları ile yapıların imar
haklarından, altyapı hizmetlerinden doğan değer artısları çok fazla olduğundan, bunlar ihale sureti ile satılmalı, mal sahibine veya yık - yap - satçıya tanınacak makul, bir kâr haddinin fazlası, değer artışı olarak kamuya intikal ettirilmelidir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ayrıca, bir konut, bir yazlık, bir büro veya işyeri
dışında, emeksiz kazanç, yani kira getiren taşınmazlar kamulaştırılma)!, kiracısına veya ihtiyaç sahibine
uygun ödeme koşulları ile intikal ettirilmelidir. İhtiyaçtan fazla taşınmaz mal edinme sınırlanmalı ve belli bir merkezde Taşınmaz Mal Sicil Büro'su ile kontrol
edilmelidir.

I
I
î
I
I
I
I

Anayasanın mülkiyete yüklediği toplum yararına
kullanma görevine paralel olarak hareket edilmelidir.
Kira piyasasının arz ve talep yasasına göre teşekkül etmediği ve bunun mümkün olmadığı anlaşılmışti/,

Dar ve sabit gelirlilerin aylıklarından yarısından
fazlasını kiraya vermek zorunda bırakılmamaları için
âcil tedbirler alınmalı, yasal düzenlemelerin yanında
yoksul halka kira yardımı çareleri aranmalıdır.
«Hisse - tapulu mülkiyet» denilen, planlı gelişmeyi
zorlaştıran, çoğunlukla alıcısı yoksul halkı sömürten,
Hazine arazilerinin yağmasını kolaylaştıran uygula
maya mutlaka bir çözüm bulunmalıdır.
Yabancı uzmanların Türkiye için önerdikleri en
düstri biçimi, montaj ve küçük sanatlara dayalı kent
planları, arsa spekülasyonunu artırıcı ve yerli büyük
tekelci sermayenin kârını inşaat malzemeleri aracı
lığı ile maksimize edici ulaşım planları, kitle ulaşımı
yerine özel otomobili koyan, dolayısıyla yabancı pa
tenti artırıcı, yabancı yakıtı artırıcı anaulaşım şebe
keli, demiryolu yerine işletme masrafları yüksek ve

O : 3

aracıdan yakıtına kadar dışa bağımlılığı kaçınılmaz
olan karayoluna dayalı, su ve kanalizasyon gibi alt
yapı hizmetleri, yerli ve yabancı sermayenin çıkarla
rına yönelen ve yine bunların işletilmesi için yabancı
tekellere muhtaç nâzmı plan çalışmaları, nâzım plan
zorlamalarına karşı çok dikkat edilmelidir.
Yap; teknolojisinde, yapı malzemesinde iklim,
uepr-,m ve ha!k:n eğilimi dikkate alınarak, gerekli ye
nilik çalışmaları yapılmalı, yılda milyarlarca lira de
ğerinde döviz tasarrufu sağlayacak yüksek mukave
metli inşaat demiri üretilmesi ve kullanılması sağlan
malıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Bugünkü korkunç zamlar ve yüksek inşaat mali
yeti karşısında konut kredilerinin, metrekareye her
halde 8 - 10 bin liradan hesaplanarak gerçekleşmesi
sağlanmalıdır.
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım;
Konuşmamı burada bitirirken, Bütçenin Sayın Ba
kanlığımıza, ulusumuza hayırlı, uğurlu oîmaisını di
ler, hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Grupları adına konuşmalar bitmiştir.
Sayın İldan, buyurunuz. Süreniz on dakikadır.
HASAN İLDAN fElâzığ) — Sayın Başkan, de
ğerli sena'töıler;

Ülkemizin çözüm bekleyen birçok sorunları var
I
dır. Anarşi ve ekonomik sıkıntılar kadar önemli ol
I
duğuna inandığım sorunlardan biri de, konut sorunuc'ur. Bu .sorunun çözümü, kısmen de olsa, îmar I r
î kân Bakanlığının, irîevieri arasındadır. Kısaca ve
I
yalnız, arsa - konut - kira gibi birbirinden soyutlan
mayan bu üç soruna değineceğim konuşmamda.
I
Ülkemizde 1933'lerde başlayan Devletçilik ve 'beş
yıllık Kalkınma planı dönemlerinde başlayan sa
nayileşme. giderek kentlerin önemini artırmıştır. 1950
yıkna kadar Türkiye'de konut, önemli bir sorun ha
line gelmemiştir. Ancak, 1950'den sonra gündeme gi
ren bir sorun olmaya başlamıştır. Ülkemiz, diğer
sorunlarına olduğu gibi, bu soruna da maalesef çö
züm getirememiştir bugüne kadar. Çevre ve altyapı
sı ile oldukça da pahalı bir ihtiyaçtır. Nüfusun hızla
artışı ve toprakların fazla parçalanması sonunda topraksızlaşan kırsal alandaki köylülerin iş bulmak ümi
di ile kitleler halinde kentlere akmalsının yarattığı
büyük talep, konut ve kentsel altyapıya büyük kay
nakların ayrılmasına neden olmuştur.
Ülkemizde normal nüfus artışı % 2,5'tur. Oysa
ki, kentlerin nüfus artışı % 6,5'a erişmektedir, işte
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bu olay, ülkemizde gecekondu olgusunu büyük çap
ta meydana getirmiştir.
Türkiye'nin kentleşmesi, Batı ülkelerinde olduğu
gibi, endüstrileşmenin bir işlevi olarak gelişmemiş, an
cak endüstrileşme için gerekli ortamın yaratılmasına
bir araç olmuştur.
Ülkemizde, piyasada konut edinebilme gücüne sa
hip orta ve yüksek gelir grupları imar yasalarına uy
gun biçimde yapılan ve belli tok standardın üstünde
metalaşan konutların oluşturduğu düzenli konut çev
relerinde yerleşmişlerdir. Yalsal piyasada konut edin
me gücüne sahip olmayan, kenleşen düşük gelirli
kitleler ise, gerçekleştirdikleri gecekondu çevrelerin
de, toplumun yasalarında tanımlanan asgari geçim
koşullarının çok altında kalan bir yaşam biçimi sür
dürmektedirler. Geeekondulardakiler ise, sınırlı öde
me güçlerini standart altı malzeme ve yöntemlerle,
kendi işgücü, yasadışı süreçlerle gerçekleştirmek zo
runda kalmaktadırlar,
Gecekondu, kentlerde biriken işgücünün barındı
rılması işlevini görmekte ve bu işsiz kitlelerin varlığı
ücretlerin daha düşük düzeylerde tutulmasına da araç
olmaktadır,
Değerli senatörler;
Büyük şehirlerimizde yaşayan nüfusun hemen he
men % 70'i, hatta başka bir deyimle, 3/4'ü düşük
standartlı gecekondularda yaşamaktadır. Konut soru
nu, siyasal bir sistem sorunu değildir. Her ne kadar
konut sorunu kapitalist üretim ilişkilerinin egemen
olduğu az gelişmiş toplumlarda tüm boyutları ile
çözümlenemez kanaati hakim ise de bu sorunu sos
yalist ülkeler 'başarı ile çözüme ulaştırdıkları gibi,
Batıdaki gelişmiş kapitalist ülkeler de soruna çözüm
'bulmuşlardır. Bu da, konut sorununun bir 'siyasal sis
tem sorunu olmadığını kesin olarak kanıtlamaktadır.
Ülkemizde konut sorununun çözüme ulaşmamasının en önemli nedeni kanaatimce şudur: Konut üreti
minin, diğer mallar gibi arz ve talep kaidelerine göre
pazardan, oluşmuş olması ve vatandaşımızın, özellikle
ev yapanlar, yap - satçılar ve yık - yapçıların, «Ev be
nim değil mi, dilediğim fiyata satarım.» zihniyetinden
kaynaklanmaktadır. Konut, arsa sorunundan, mülki
yet sorunundan soyutlanarak ele alınamaz. Ülkemiz
de bu husus dikkatlerden uzak tutulduğu için, bugü
ne kadar konut sorunu çözüme bağlanamamıştır.
Oysa, ülkemizde konut sorununun çözümü için
gerekli bilgi, beceri, teknoloji ve işgücü fazlası ile
mevcuttur.
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Değerli senatörler;
Kısaca, konut sorunu çözümüne esas olan arsa
sorununa değinmek istiyorum.
Köyden kentlere nüfus akımı sonunda kentlerde
oluşan % 6,5'a varan kentsel nüfus artışı yeni yer
leşme alanlarının bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
talep dengesizliği dolaylısıyla arsa spekülasyonu orta
ya çıkmaktadır. Spekülasyon, haksız ve emeksiz ka
zanç temin etmenin yoludur. Birçok kişiler parala
rını arsaya yatırıyor, bir süre bekletiyor ve ondan
sonra da diledikleri fiyata ülkemizde satmaktadırlar.
Şu anda ülkemizde arsa değerinin konut maliyeti için
birçok yerlerde % 100'e yaklaştığı, hatta % 50'yi aştı
ğı görülmektedir. İmar ve iskân Bakanlığına bağlı
olarak 1969'da kurulan Arsa Ofisi kamu tüzelkişiliği
ne sahip döner sermayeli bir kuruluştur. Ofisin ola
nakları son derece kısıtlıdır. Bazen Kızılay'da bir ar
sa alamayacak kadar olanakları kısıtlıdır. Arsa spe
külasyonunu önlemek için bence şu tedbirlerin sürat
le alınmasına ihtiyaç vardır:
Katmerli vergi ile bu alana para yatırma ve spe
külasyon cazip olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır.
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki top
rakların tümünün arsa niteliğinde olduğu kabul edil
melidir.
Kentsel alanları hızla ve zaman yitirmeksizin ka
mu eline geçirmenin yolları aranmalıdır.
Bu cümleden olarak, ülkemizde İzmit, Ankara ve
Kayseri illerinde yerel yönetim birimleri eliyle ger
çekten bazı arsa stokları yapılmıştır. Örneğin; İz
mit'te 600 bin metre karelik bir sahayı belediye ken
di imkânıyla, 7 milyon 500 bin metre karelik sa
hayı da istimlak etmek suretiyle, gene Ankara Bele
diyesi «Batı Kent Projesi» ile 15 milyon metre ka
relik bir arsa stok etmesini başarmışlardır.
Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 38 nci mad
desinin iptali kararı kentsel arsa sorununun Arsa Ofi
si tarafından çözüme ulaştırılmasını engelleyen en
büyük etken olmuştur. Salt mülkiyet anlayışına da
yanan bu karar, «Sosyal Devlet» ilkesini gereği gibi
yerine getirmeyi de engellemiştir. Bu karar, ülkemiz
için, özellikle arsa temini yönünde bir talihsizlik ol
muştur,
Sayın üyeler;
Ülkemizdeki konut sorununun halline de şöyle de
ğinmek istiyorum:
1961 Anayasası «Sosyal Devlet» ilkesini kabul et
miştir. 49 ncu maddösihin 2 nci fırkasında da, «Yok
sul ya da dar gelirli ailelerin sağlık şartlatrına uygun
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konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri almak,» gibi
bir görevi Devlete yüklemiştir. Bugüne kadar Dev
let, Anayasanın gereği olan konut sorununun çözü
mü görevini gereği gibi yerine getirmemiştir ve bu
günkü acı sonuçlara bu nedenle gelmişiz.
Yapılan istatistiki bilgilere göre, halkımızın yak
laşık olarak dörtte üçünden çoğu çağdaş uygarlık için
en 'doğal zorunlu gereksinmelerinden uzak ve yoksul
olarak ilkel barınaklarda yaşamlarını sürdürmekitedirtef.
BAŞKAN —• İki dakikanız var efendim.
HASAN İLDAN (Devamla) — Buna karşılık top
lam nüfusun 1/4'ünden daha az bir kesimi, Birleşmiş
Milletlerce kabul edilen stan'dartların çok üstünde,
5 - 6 ve daha fazla odalı ve geniş alanlı konulularda
yaşamakadırlar.
Ülkemizde konut standardı gerçekten son derece
'büyük tespit edilmiştir. Avrupa ekonomik yönden
•bizden daha fazla geliştiği halde, 50 metre kareyi
bulmamaktadır. Sosyalist ülkelerde ise bu miktar çok
daha azdır.
Bu düzen böyle devam ederse, 1995'lere kadar
kentlere yerleşecek 35 milyon Türk vatandaşımız spe
külatörlere 400 milyar lira da haraç ödeyeceklerdir.
Şu anda ülkemizde 1 milyon 300 bin konut açığı
vardır. Bu açık her gün giderek biraz daha büyümek
tedir.
Sayın senatörler?
Aslında biz politikacıların en büyük görevi; ül
kemizde gerçekte de bazı politikaların oluşmasının
ön hazırlıklarını bizlerin yapmasıdır.
Ülkemizde konut politikaisı bence şu olmalıdır :
Konut, genel ve makro plan içerisinde toplum
yararına, hem rasyonelite, hem de verimlilik açısın
dan bu iki işlevi jle birlikte ele alınmalıdır.
Devlet, konut piyasasına üretimi üslenerek mut
laka girmelidir. Bunu başarıyla yürütmek için de,
konuta ayrılan bireysel kaynakların ve kamusal ta
sarrufların tekelde toplanması ve yönetimi mutlaka
sağlanmalıdır. Özel mülkiyet yerine, kiralık konut uy
gulaması seçilmeli, (Örneğin Saraçoğlu Mahallesin
de olduğu gibi.) ya da mülkiyet yerine ibelirli bir sü
rede sınırlı kullanma hakkı tanınmalıdır.
Lüks konut inşaatı, ya yüksek derecede vergilendiriimeli, ya da hehemahal durdurulmalıdır.
Üretim sürecine yeni girecek ve verimliliği artı
racak kesimlerin gereksinmelerine cevap verecek bir
'barınma standardı ve üretimi yoğunlaştırıcı teknoloji
üretim örgütlenmesine mutlaka gidilirleridir.
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Gecekondulara tapu verilmeli ve gecekondu böl
geleri mutlaka ıslah edilmeli.
Kısaca, konut üretimini de şöyle sırayalabiliriz:
Konut üretimi Devlet tarafından yürütülmeli ve
bu konuda ilgili uzmanlık kuruluşlarıyla mutlaka iş
birliği yapılmalıdır.
Toplu konuta yönelik kooperatifler kiralık konut
yapmalı ve mülkiyeti Devletin olmalıdır.
Maüytti düşük, daha iyi ve daha fazla konut üre
timi için yapı endüstri'sinin geliştirilmesi işine Devlet
çe girişilmell. konut standartları yeniden te'spt'edil
melidir.
BAŞKAN — Sayın İldan müsamaha payını kul
landınız efendim.
HASAN İLDAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
Başkanım.
Tüm konut kredileri alt ve orta gelir grupları için
sosyal konut üretimine açılmalıdır.
Kâr amacı gütmeyen konut üretim örgütlerine ön
celik verilmelidir.
Sayın senatörler.;
Ülkemizde en büyük sorunlarımızdan birisi de,
kira sorunudur ve gerçekten, konutun bu kadar dar
olduğu ülkelerde, ya aylıklarının tamamını, ya da c/f
50'sini vatandaşımızın büyük bir bölümü kiraya ya
tırmaktadır. Oysa ki, ülkemizde henüz bir Kira Yasa
sı da yoktur. Daha önceleri Milli Korunma Kanunu
ve Gayri Menkul Kiraları adı altındaki Yasa, 6570
sayılı. Yasanın 2 nci ve 3 ncü maddeleri Anayasa Mah
kemesince iptal edildiği için burada bir boşluk hâsıl
olmuştur. CHP İktidarı döneminde bu Kira Yasası
hazırlanmış, 1974'dede hazırlanmış...
BAŞKAN — Sayın İldan sözünüzü keseceğim, ri
ca ederim.. 15 dakika oldu.
HASAN İLDAN (Devamla) —Bitiriyorum efen
dim,
Bu gün de bu Yasa tasarısı Yüce Meclislere veril
diği halde, AP Hükümeti tarafından geri alınmıştır.
Sözlerimi bağlarken şunu söylemek istiyorum: Bir
an önce bu Kira Yasasının Meclislerden geçirilmesiîîi ve yukarıda söylediğim hususların Sayın Bakan
lıkça dikkate alınmasını diler, bütün Bakanlık men
suplarını saygıyla selâmlarım ve Bütçenin hayırlı ol
masını dilerim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurunuz.
KADRÎ KAPLAN (Tatbii Üye) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlar;
Bir küçük konu için huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. O da, İstanbul'un Haliç problemi. Bazı ar-
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kadaşîarımız çok iyi biliyorlar bu konu üzerinde ıs
rarla durduğumu; onun için de şahsım adına söz is
tedim. Hemen ilâve edeyim ki. Grup olarak bu sene
pek konuşmak istemedik; çünkü, çok çok şeyleri se
neler ve senerce söyledik, biraz da insan umut kırık
lığına uğruyor. Sayın Bakan darılmasın ama, kendile
ri geldiği için. değil, biraz duracağız, bakacağız Ba
kanlığın tutumuna, belki bazı meseleler için de araş
tırma yolunu tercih edeceğiz. Onun için şahsım adı
na bir-iki nokta üzerinde durmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar;
Türkiye hızlı bir şehirleşmenin, ya da bence daha
doğrusu aşırı bir kentleşmenin
içinde bulunuyor.
Kentleşme olgusunun, kalkınmanın temel dinamiği
olduğu artık bizce de anlaşılmış durumdadır. Kalkın
makta olan toplumların endüstrileşme, kentleşme ve
tarımda modernleşme gibi üç dinamiğin tesirinde
bünye değiştirdikleri artık bilinen bir gerçektir. Bir
toplum bu üç dinamiğe hâkim olursa, kalkınmasını
kontrol altına alabilir, derll toplu bir toplum olabilir.
Kontrol altına alamazsa, o "toplumun büyümesini
kontrol altına alması mümkün değildir ve geleceğini
tayin ve takdirde de yetkili olduğunu iddia etmesi
mümkün değildir. Türkiye, ipin ucunu bu noktada
kaçırmıştır. Kentleşme, endüstrileşmede ve tarımda
modern I eşmede bu dinamikler bağımsız bir yol takip
ederek, bağımsız işleyerek, tasavvurumuzun, tahmi
nimizin, planlamalarımızın dışına çıkmıştır.
Bugün yüzde yüz inanıyoruz ki, şu bütçesini gö
rüştüğümüz Bakanlığın içerisinde
dünya
çapında
meşhur uzmanlar var. çok değerli arkadaşlar var ve
bu meseleleri çok iyi bilen kimseler var: ama kent
leşme olgusundan dr/amlı s'kâyet ediyoruz. Kentleş
melerimizin ortaya getirdiği çirkin tabloya bakmak
tan âdeta çekiniyoruz. Bu, bir ters olgudur. Kentleş
me stratejisini kontrol altına almış değiliz. Yani bir
anlamıyla da, doğal kaynakların, doğal ulaşım mer
kezlerinin ve geri kalmışlık gerçeğinin b ; r arada mü
talaasıyla ortaya çıkacak olan tercihlere, bölgesel
planlamanın getireceği optimalîeri tatbik etmiş deği
liz. Daha doğrusu sektörel, ekonomik planlama ile
fiziksel planlamanın optimalîeri yi e milli kalkınma
planlarının bir arada mütalaasını doğru dürüst yap
mış değiliz. Yapmış değiliz ki, ortada bir genel yer
leşme şeması yoktur arkadaşlar. Mekân organizas
yonuna işiık tutacak olan bir genel yerleşme planı ol
madığı müddetçe, Türkiye'nin kentleşmesini nereye
götüreceksiniz?.. Genel göçün içerisinde kim, ne mak
satla, nereye gidecektir?.. Bunun iki tayin yeri vardır:
Ya Devlet tayin eder; özendirici ve gücendirici ted-
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.birler koyarak, kontrol, altında tutarak, gözeterek, ya
halk kendisi yapar. Açıkça gözüküyor ki, bizim kent
leşmemiz ikinci yolu tercih etmiştir. Çünkü, birinci
yolda planlamamız başarısız olmuştur.
İmar ve tskân Bakanlığından devamlı söylediği
miz meselelerin bir küçük recimesini yaparak bazı is
tirhamlarımız oluyor. Genel yerleşme şeması elbet
te İmar ve İskân Bakanlığının müstakil konusu de
ğildir. Bu Bakanlık, hem bir koordinatör bakanlıktır,
hem bir icracı, yaptırımcı bakanlıktır; ama Türkiye'
nin kentleşme olgusunu bu Bakanlığın sırtına verir
seniz; Sanayi Bakanlığı ayrı bir telden çalarsa, Ulaş
tırma Bakanlığı ayrı bir telden çalarsa, şu bakanlık
ayrı bir telden çalarsa, İmar ve İskân Bakanlığı ne
yapsın?.. Bu işte koordinatörlük
görevini yapması
mümkün değildir; ondan bekliyoruz, yanlış olarak
bekliyoruz. Ama bir şey yapabilir; bu Bakanlık yap
tırımcı. icracı Bakanlık olarak, hiç değilse yerleşme
nin; yani iskânın, yani fiziki planlamanın kontrol al
tında tutulması için gerekli ilkeleri geliştirsin ve ıs
rarla bunu tatbik etsin.
Bir örnek vereyim: Bundan evvel Arsa Ofisi işi
vardı. Arsa Ofisi geçen sene konuşmalarda arsa ve
konut kurumu haline çevrilecekti. O zamanın Sayın
Bakanı, «Evet, bu iş güzel bir şey, biz de ele aldık,
yapıyoruz» dedi. Sonra duyduk ki, İstanbul, İzmir
Ankara'da bazı kentleşme bölgeleri ele alınmış, ama
sonuçta ortada yine bir şey yok. Hiç değilse bu Ba
kanlıktan bunu bekliyoruz.
Eu noktada söylenecek çok şeyler var; ama çok
tecrübeli, eski Bakanımız da karşımızda, ümit ediyo
ruz ki, kendisi bu meseleleri dikkatle teker teker ele
alacak ve bazı pratik, gragmatik. (Tabii bilimsel ya
pıdan yoksun olmayan pragmatik) sonuç olarak çok
şey yapmak yerine, az şeyleri; ama temelli bazı şey
leri ortaya getirecek.
Arkadaşlar da ifade ettiler, Türkiye'de bir ko
nut üretim meselesi var. Bu işin Türkiye'de tersine
döndüğünü anlayalım arkadaşlar
artık. Türkiye'de
gecekondulaşma varken, konut problemi o kadar mü
him problem değildir. Türk halkı, diğer yabancı ulus
lardan daha çok konutsuz filan da değildir. Bazı ger
çekleri yerli yerine oturtturma mecburiyetindeyiz.
Türkiye'de yalnız bir problem var: Kendi konutunuz
da alıştırılmış olduğunuz tüketim kalıpları içerisinde
3-5 bin lira aylıkla oturuyorsunuz. 100 metrekarelik
konutlar size artık dar geliyor, 120'lere çıkartılmışsı
nız, 140'lara çıkartılmışsınız. Bunun yan sanayiye
etkisini düşününüz, bunun mobilyasını
düşününüz,
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bunun boyasını, badanasını düşününüz... Türkiye'de I dımcı olarak plan ve projenin malzemesinin hazırlan
masında ve gerek sair hizmetlerde afet münasebetiyle,
bu problem var. Türkiye'de yanlış tüketimin meydana
bunların tesirlerini gidermede ve yeniden inşada Ba
getirdiği bazı problemler var. Birincisi bu. Bu mese
kanlığın vazifeleri hususunda geniş bilgiler verdiler.
lelere daha başka açıdan bakmaya mecburuz.
Ben ancak şu kadarını ifade etmek isterim ki,
Bir de Türkiye'de, konut üretim yetersizliğinden I
bugüne kadar memleketimizde Bakanlık vazifesini ya
değil, gecekondulaşmanın kentleşme bakımından çar
parken, daha ziyade kentleşmeyi şehrin muayyen kı
pıklığından meydana gelen bir mesele var.
sımlarında, bilhassa hususiyle İstanbul'da, zengin ve
BAŞKAN — İki dakikanız var.
varlıklı kimselere daire yapma şeklinde hizmet anla
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Vatandaş orta
yışı içerisinde olmuştur.
ya koyduğu emeği ile, mütenasip bir yaşama şansına
Bugün Levent'te, Ataköy'de ve Aksaray'da Vatan
sahip olamamaktadır. Çünkü, biz, vatandaşa, onun
Caddesi üzerinde yapılmış olan binalar daha ziyade
ortaya koyduğu emeğe mukabil, onun doğru dürüst
varlıklı kimselerin ihtiyaçlarına cevap verecek mahi
yaşaması için bir* şehir planlamasının ilk esaslarını da
yetteydi. Bunların içerisinde, yapıldıkları tarihlerde dıhi vermekten yoksun buluyoruz. İşte Türkiye'de bu
I şanda rahatlıkla bir daire ve bir araba sahibi olabi
meseleler var.
lecek kimse orada daire sahibi oluyordu. Halbuki,
Gelelim şu İstanbul'un Boğaziçi meselesine ve
kuruluş gayesi ve hizmetleri itibariyle, orta halliye,
esas Haliç meselesine.
BAŞKAN — İki dakikanız var. ona göre topar I hatta fakire; maaşının yarısını veya tümüne yakınıI nı kira vermek mecburiyetinde olan fakire yardım et
layınız Sayın Kaplan.
mesi ve onun mesken ihtiyacını karşılaması ve o isti
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Başkan,
kamette hizmet görmesi gerekirken, maalesef varlıklı
demin hatırlattınız, bir dakikayı d'a yürüdüm, bir da
kimselerin lüks dairelerine uzun müddet hizmetler vekikam var.
I rildi ve buralara tahsisatlar verildi. Hiç olmazsa, ma
Demin arz ettiğim gibi, Boğazüçi'nin dışında İstan
aşı ile küçük bir dairenin sahibi olmak için çırpınan
bul Haliç projesi eğer ele alınmaz ise, İstanbul nâ
lar ise, bu noktada bir şey elde edemediler.
zım planının doğru dürüs uygulanacağını kabul et
Memleketimizin içinde bulunduğu mesken buhranı
mek mümkün değildir. Ulaştırma alt yapısından dahi I
çok
sıkıntılı, hatta ıstıraplı bir noktaya gelmiştir. Bubugün için yoksundur. Yazık bu şehre, bunu ele ala
lım. Eğer Halic'i temizleyemezsek; Halic'i çevresiyle I gün memur, işçi çok sıkıntı içindedir. Hele memurla
rın durumu yürekler acısıdır. Bugün bir polis memudemek istiyorum, yalnız suyuyla kabul etmeyin, bü
tün çevresiyle, Türk İslâm stili olan Eyüp bölgesiyle, I runu misal olarak ele alırsak, aldığı maaşın tamamını
diğer Venedik, Ceneviz stilinin bazı tarihi eserlerini
verse, Ankara'nın kenar mahallelerinde, misal, Etlik'
ihtiva eden bir yakasıyla ve esas tarihi imajı veren I te veya Keçiören'de bir dairenin kirasını, hele kalori
tarihi yarımadasıyla bir bütün olarak kabul ettiğiniz
ferli olursa, karşılaması mümkün değil. Ne olacak pe
Haliç üzerinde duramazsak, İstanbul nâzım planının
ki, nereye kadar gideceğiz?.. Maaşının tamamını kirauygulanması mümkün değildir. Dördüncü Planda bu I ya verirse memur, neyle geçinecek?.. Bu, ıstırapla
nun üzerinde çok konuştum biliyorsunuz. Sizlerin
rın en büyüğüdür. Dünyanın hiçbir memleketinde ge
iradesiyle ve inancıyla Plana da alındı. Acaba ne ya
lirinin tamamını kiraya veren bir hizmetliyi görmek
pıldı; onu da Sayın Bakandan öğreneceğiz.
veya böyle bir ülkeyi düşünmek mümkün değildir.
Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar)
I Memleketimizi bu noktaya getirdik.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Oğuz.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım;
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
ben de şahsi görüşlerimi birkaç cümle ile ifade et
meye çalışacağım.
Müzakere mevzuu ettiğimiz Bakanlık Bütçesi mü
zakeresiyle, arkadaşlarımız, gerek şehirleşmenin, ge
rek şehirleri tanzimde bu inşaatların yapılmasına yar-

I
I

I
I

Şimdi bu noktadan sonra, çıkış yolları ne ola
cak?.. Bakanlığın gayesi içerisinde, Arsa Ofisi mari
fetiyle arsa temin etmek var ve ihtiyaca göre tahsis
etmek var. Bugüne kadar bu oldu mu?.. Benim hatırladığım kadarıyla olmadı. Sadece çok eski tarihlerde,
Yenimahallenin kuruluş münasebetiyle Ankara'da bir
mesken rahatlaması oldu. Bu, Belediyenin öncülüğü ile
olmuştur. Onun dışında, halkın zorlamasıyla kenarda
bir köy gibi inşa edilen Demetevler'deki binlerce mesken Ankara'da, geçici bir ferahlık temin etti; ama
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onun dışında bir tedbirimiz olmadı. Sadece ve sade
ce, vatandaş kendi imkânı ile ve zorlama ile kendisi
ne mesken yapma gayreti içerisine girdi. Bunların içe
risinde hatırlayacaksınız, polisle vatandaşın kovalama
ca oynaması manzarasını gördük seneler senesi. Va
tandaşın elinde bir kaç kuruşu var, şehrin kenarında,
ya Hazineye, ya vakfa veya şahsa ait bir mahalde
gecekondu yapar, zabıta peşine düşer; yıkar, bir da
ha yapar, yıkar bir daha yapar, adamın burnundan
getirirler, sonra da artık her nasılsa bir odası ayakta
kalır, onunla orada hayatını veya ırzını, namusunu,
malım, canını muhafaza eder, bir müddet sonra da
öna bir seçim münasebetiyle ikram olsun diye tapu
su verilir, hizmetler getirilir, yolu asfaltlanır, neyse bir
şeyler yapılır.
Peki kardeşim, bu kadar mücadeleyi vereceğine,
hırsız polis oyunu oynar gibi vatandaşa gecekondu
sunu yaparken bu kadar ıstırap verip, azap verece
ğine, Devlet olmak, _ hükümet olmak vazifeni yapsan
da vatandaşa desen ki, «Şu şehrin kenarındaki bir
sahayı size ayırdık, gelin, yolunuzu da yapmayaca
ğız, çamurun içinde kalın ziyanı yok, ama iki oda ya
pın.» deseniz, bu bir hizmet olur değil mi?.. Ama hiz
metten çok, vatandaşa eziyet etmenin çareleri neyse
onları arıyoruz sanki.
Misal; kurulmuş kooperatifler var, yedi sene ev
vel geldiğimizde bizi de davet etmişlerdi. Bir tek koo
peratifi hatırlarım, 5 000 küsur kimse azası; bunların
içerisinde emekli hâkimler, memurlar ve halen me
mur olan kimseler var. Maaşından tasarruf ettiği
250 - 300 lira ile taksit ödedi, birdenbire dediler,
«Efendim burası depolama sahasıdır yapamazsınız.»
Hükümetler değişti, zihniyetler değişti, temsilciler de
ğişti bir türlü çıkaramadılar, şimdi 5 000 insan ıstırap
içerisinde. Hizmet görenlerden bir kısmı değişti, arka
sından başkaları geldi ve hâlâ da bir netice alına
madı.;
Arkadaşlar;
Eğer memlekette mesken meselesini halledeceksek
küçücük maaşı ile ve ondan yaptığı tasarrufla bir ar
sanın hiç olmazsa sahibi olmayı özleyen ve hasreti
ni çeken insanlara yardımcı olmamız lazım. Efendim,
depolama sahasıymış; Ankara'ya 20 kilometreye ya
kın bir mesafede depolama sahası... Peki, ne yapa
cak acaba anlamıyorum ki, neyin depolamasını yapa
cak?.. Vatandaş, hiç olmazsa tasarruf etmiş bir saha
ayırmış kendisine, 5 000 insan bir araya gelmiş, 500
metrekare bir arsam olacak diye hasretini çekmiş, bu
gün elimizden ne kadar müşkülat geliyorsa onları or
taya dökmeye çalışıyoruz... Böyle şey olmaz.
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Eğer mesele bir arsa temini ise ve Arsa Ofisi ola
rak paranız varsa, vatandaşa bunun imkânlarını açın.
Polisle, zabıta ile mücadelesini ortaya çıkarmayın,
birkaç kuruşunu çamurların içerisinde biriket, harç ve
ya çimento olarak eritmeyin, yardımcı olun. Bunu böy
le yapmazsanız, mücadele daha kötü safhalara giri
yor. Vatandaş bu sefer gidiyor, şahıs arsalarına ge
cekondular yapıyor. Hatırlarım, İstanbul'da bir kom
şumuz arkasına yapılan bir gecekonduyu men eder
ken vurularak öldürüldü. Niye?.. Arsanın üzerinde
lCO'e yakın gecekondu vardı, adamın evini yıkmaya
gittiler, o da onun evini yıktı. Bu hale getirmeyin
memleketin evladını.
Çünkü, çok geniş sahalara maliktir bu millet; ama
siz yapmazsanız Demetevler gibi veya bilmem hangi
gecekondu mıntıkası gibi, yerler kendiliğinden ihdas
edilir. Sonra bunların tasfiyesi, sonra bunların düzel- tilmesi için uğraşırsınız, fakat işin içinden çıkamazsı
nız.
Bu mevzuda tabii tecrübeli olan arkadaşlarımızın
ve Bakanlığımızın mümtaz mensuplarının bu meselele
ri bizden daha iyi bildikleri şüphesiz, sadece bir hatır
latma kabilinden bunları yüksek huzurunuzda arz et
mek istedim. Tabii ki, memleketimize ve dışarıdaki
emsallerine de bakarak, bu hizmetleri inşallah layiki
veçhile yaparlar.
Bütçenin memleketimiz ve milletimize ve Bakan
lık mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Güven?.. Yok.
Sayın Savaş, buyurun.
H İ K M E T SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sayın üyeler;
Müzakeresini yaptığımız İmar Bakanlığı Bütçesi
üzerinde grup sözcülerimiz gereken detayı ile görüş
lerini arz ettiler. Bu arada benim de üzerinde dur
mak istediğim bir iki mesele var, onları sizlere du
yurmak istiyorum.
Arsa Ofisi, ilk kurulduğu zamandan bugüne ka
dar maalesef fonksiyonunu tam olarak yapamamış bir
kuruluşumuz. Mali imkânlar sağlanmadığı için Arsa
Ofisi mahdut miktarda, ancak Devletin elinde bulu
nan belediyelere yakın verilmemiş yerlerdeki arsaları
alarak iş yapabildi. Bir de organize sanayi mıntıkala
rında Sanayi Bakanlığına yardımcı olarak aracı oldu.
Halbuki, Arsa Ofisinin daha geniş çapta bazı uy
gulamalara girmesi lazım. Bilhassa inkişaf sahası ola
rak imar planında belediyelerce ayrılmış olan yerlerin
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spakülatif hareketlere ayrılmaması için, buralarının
mutlaka arsa ofisleri tarafından alınması lazım. Bun
lar Devletçe alınmazsa, Devlet tarafından el konulmazsa, kısa zamanda aracılar burayı 50 kuruştan,
5 kuruştan kapatıyorlar, aradan 3 - 5 sene sonra 200
liraya, 500 liraya satarak, durdukları yerden rant el
de ederek para kazanıyorlar ve lüzumsuz bir kazanç
ortaya çıkmış oluyor ve halk da bundan istifade ede
miyor.
Aynı zamanda, buralarda imar planının bütün ge
rekleri yerine getirilmediği için, gecekondu mıntıka
ları doğmaya başlıyor ve planlı bir şekilde olmadığı
için, sıhhatli bir şekilde olmadığı için, vatandaş da bu
meskenlerden tam istifade edemiyor.
Sonra, bu sosyal meskenler modellerinin değişmesi
lazım. Bir kere halkımızın hangi mesken içinde yaşaya
bileceğini bugün bir tiple tespit etmeliyiz. Bizim hal
kımız bahçesinde soğanını, sarımsağını, domatesini ek
mek, bir tavuğunu beslemek ister. Bunlar olmazsa,
bunları üst üste konmuş sefer tası şeklinde apartma
na koymaya kalkarsanız, köydeki hayatı arayan insanı
oraya getirirseniz, yaşantısı bozuluyor ve olmuyor, boş
kalan yerler bile oluyor.
Onun için, sosyal meskeni apartmanlıktan çıkar
mak lazım. Belki yapı bakımından iyi oluyor, çabuk
oluyor, tasarruf edilebiliyor; ama kullanış bakımın
dan bizim sosyal bünyemize uymuyor. Bunun için,
bu inkişaf sahası olan kısımları Arsa Ofisi vasıtasıy
la ele alıp, ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza tak
sitle Devletin vermesi ve onlara burada; eğer tip pro
jeler yapılabilirse daha iyi olur, olmazsa kendisinin
ileride değiştirilecek şekilde muvakkat bir mesken ruh
satıyla bu inşaatı yapmalarını kabul etmemiz lazım.
Sonra, bu Bakanlığın küçük belediyelerin imar
planlarını tasdik meselesi var. Belki büyük belediye
lerin, il belediyelerinin imar planlarını tasdiki uzun
sürebilir, hatta bazı ilçelerin de sürebilir; ama hiç
olmazsa şu nahiye ve ufak ilçelerin imar planlarını
yıllarca sürüklemenin, bunu yapmamak o belediyelerde
büyük zararlara sebep oluyor. Onun için, bu imar
planlarının ufak belediyeler için bir an evvel yapıl
masının, çabuklaştırma yolunun bulunmasının faydalı
olacağı kanısındayım.
Bir de; belediyelerin bu son devalüasyondan sonra
büyük bir bunalıma girdiklerini görüyoruz. Bilhassa
ufak belediyeler memur maaşlarını ödeyemeyecek du
ruma gelmişlerdir. İller Bankası vasıtasıyla bunlara
açılacak kredilerle, bu belediyelerin, hiç olmazsa cari
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masraflarını karşılayacak bir imkâna kavuşturulması
nın faydalı olacağı kanısındayım.
Bütçenin İmar Bakanlığı personeline ve memleketi
mize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bilgin.
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler;
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinden sonra, Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçesini de görüşeceğimiz için, yük
sek huzurlarınızı fazla işgal edecek değilim.
Önemli addettiğim birkaç hususa değinmekle ikti
fa edeceğim. Zira, çok iyi tanıdığım hazık Sayın Ba
kanımız ve seçkin ekibinin bu konuşmamdan tatbi
kat sahasına intikal ettirecekleri çok geniş anlamları
çıkaracaklarından eminim.
Yüce Meclisin kütüphanesini dolduran ciltlerce tu
tanaklara geçen meselelerimizin cüzi bir kısmını halÜedebilseydik, bugün başka konuları aramak mec
buriyetini hissetmemiz tabii olurdu. Ne yazık ki, tu
tanaklar tetkik edildiğinde, hâlâ 10 sene, 20 sene, hat
ta 30 sene önceki isteklerin, temennilerin tekrarlandığı
müşahade edilir.
Demek ki, önemli olan, dile getirmek değil, önemli
olan, dile getirilenlerin tatbikat sahasına intikalidir.
Avrupalı bir seyyah diyor ki, «İstanbul'dan Ankara'
ya doğru giderken gördüğüm evler ve manzaralar,
asırlarca önce cedlerimiz Haçlıların gördüklerinin ve
anlattıklarının aynı idi. Hemen hemen hiç değişme
mişti.»
Ama ben de diyorum ki, keşke İstanbul da hiç değişmeseydi. Zira, ta Askeri Lisede iken trenin İstan
bul'a girişinde zevkle seyrettiğimiz ve seyrede ede do
yamadığımız, ecdadın binbir ihtimamla özene beze
ne yaptırdığı köşkler, evler ve bahçeler yok oldu, yer
lerine beton yığınları halinde apartmanlar yükseldi.
Ona da bir nevi alışmış ve razı olmaya başlamış
ken, beteri ile karşılaştık. Mantar gibi yerden biten
gecekondu evleri, mahalleleri ve semtleri, bütün İstan
bul'u kuşattı ve asrın son çeyreğinde âdeta moda ha
line gelen işgal ile duvarlara yazılan yazılar gibi, şeh
rin veçhesini değiştirip, çirkinleştirdi.
Nasıl New York bir nevi Amerika ise, İstanbul da
bir nevi Türkiye'dir. Onun için İstanbul'u misal ola
rak seçtim. Sanayileşme hareketiyle köylerden şehir
lere akın başlayınca, maalesef birçok şehirlerimizin gü
zel manzarası değişti. İmar ve İskân Bakanlarımızın
ve bilhassa hükümetlerimizin konuyu ele almalarını
ve bir milli mesken politikası gütmelerini beyhude
bekledik durduk.
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Kanaatimce, konut meselesi İmar ve İskân Bakan
lığım da aşmış durumdadır. Fakir, fukaranın bu hu
sustaki ıstırabını içinde hisseden milletin temsilcisi ola
rak, bir Milli Mesken Bakanlığının ihtiyaç haline gel
diğine inanıyorum. Hatta son zamlar karşısında bu
zorunlu olmuştur diyebilirim. Zira, vatandaşın takati
artık kira ödemeye kifayet edemeyecek hale geltmiştir.
Bir an önce Milli Mesken Bakanlığının kurula
rak, vatandaşlara planlı, programlı, medeni ihtiyaç
larını karşılayacak, ucuz konutların yapımına geçil
meli ve yalnız mesken yapımı ile iştigal ederek mo
dern şehirlerin planlayıcısı ve tatbikatçısı olmalıdır.
Değil bugünkü fiyatlar muvacehesinde, eskiden beri
kooperatiflerin kifayetsiz kaldığı vatandaşlarının ço
ğunun kiracı olması ile sabittir.
Şebi Arus için müteaddit defalar gittiğimiz Kon
ya'da rahmetli Nalçacı'nın yaptığı planı değiştirmeyip
aynen tatbik eden belediye reislerinin, müstakar bir
politika tatbik edilince ne güzel eserler meydana ge
tirdiklerinin müşahhas örneklerini gördük.
Küçük çapta bile olsa, belediye başkanlarının binbir güçlükle yaptıklarını, neden memleketin her tür
lü imkânı ellerinde olan İmar ve İskân Bakanları veya
hükümetler yapmasın... Unutmayalım ki, sosyal pat
lama noktasına süratle yaklaşmaktayız. Buna mani ol
mak için, bir an önce konut meselesinin hallini ele
alarak, vatandaşları biraz da olsa ferahlatmamız ge
rektiğine inanıyorum.
Sayın senatörler;
Yüksek malumunuzdur ki, Doğuda inşaat mevsi
mi çok kısadır. Onun için hazırlıkların ve ihalele
rin inşaat mevsiminden önce yapılması gerekir. Hal
buki, tamamen tersi yapılmakta, temmuz ve ağustos
ta başlanan işler yarım kalmakta, ertesi seneye inti
kal edince, fiyatların yükselmesi nedeniyle, hem mü
teahhitler, hem de devlet zarara duçar olmakta ve do
layısıyla birçok problemlerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Onun için Doğuya özel bir programın
tatbiki gerekmektedir.
1966 yılında depremde, Varto ile beraber Bingöl'
ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde hasar olmuş ise de,
maalesef bugüne kadar tahribat giderilememiş, vatan
daşlar tahtadan ve hasırdan barakalar içinde idamei
hayata terkedilmişlerdir.
1971 'de Bingöl'de yine deprem olmuş ve binler
ce vatandaş hayatını kaybetmiştir. 1975'te Lice depre
minde Bingöl'ün Genç ilçesinde tahribat olmuş, maa
lesef bugüne kadar birçok köylerin hafif ve orta ha-
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sarlı evlerine yardım yapılmamıştır. Acilen yapılması
gereken bu yardım için acaba yeni bir deprem mi
bekleniyor?..
1976 yılında, yine Bingöl'ün Karlıova ilçesinde
deprem oldu. Üzüntü ile belirtmek isterim ki, Bingöl'
de birbiri peşi sıra vükubulan bu depremlerden hâsıl
olan tahribat henüz giderilememiştir.
Bingöl'de bölge müdürlüğü kurulmazsa, Bingöl
problemlerinin halledilmeyeceğine inanan Bingöl'lüler,
bu hayırlı hizmeti Sayın Bakanımızdan iştiyakla bek
lemektedirler. Bu, aynı zamanda müteahhidi ve Dev
leti iki defa nakliyat bedeli ödemekten kurtaracaktır.
Zira, Muş'a bağlı olan Bingöl'ün inşaat malzemesi
Muş'a gitmekte, oradan tekrar Bingöl'e getirilip; Kar
lıova, Kiğı gibi uzak ilçelerine sevk edilmektedir. Dev
leti ve müteahhitleri bu külfetten bir an önce kurtar
mak gerekir. Bingöl ve ilçelerindeki binaların ne za
man yapılacağını Sayın Bakanımızdan Bingöl halkı na
mına sormak isterim.
Müteaddit defalar bakanlık yapan ve Bingöl'ün
meselelerine vakıf, değerli devlet adamı Bakanımızın
Bingöllülerin problemlerini büyük çapta halledeceğine
inanıyorum.
Dört defa, deprem gibi en büyük afetle hercümerç
olmuş Bingöl'ün problemlerine, bir nebze olsun, affı
nıza mağruren, umumi bütçe görüşmelerinde değindi
ğimi mazur göreceğinizi umut ederim.
1980 Mali Yılı Bütçesinin milletimize ve feragati
nefisle çok güç şartlar içinde hizmet ifa eden Bakan
lık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder,
Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tenkit ve temennilere cevap vermek
üzere, İmar ve İskân Bakanı Sayın Turgut Toker,
buyurun efendim.
Sorular dahil süreniz 30 dakikadır.
İMAR VE İSKÂN BAKANI TURGUT TOKER
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri;
Bakanlığımın
Bütçesinin müzakeresi dolayısıyla
yüksek huzurunuzdayım. Sözlerime başlarken, hepini
zi en derin saygılarla selamlıyorum.
Sayın grup sözcüleri ve kişisel görüşlerini ifade
eden arkadaşlarım, bizim için büyük değer taşıyan fi
kirler ortaya koydular. Bunların içinden yürekten ka
tıldığım taraflar var, katılmadığım taraflar var, katıl
dığımla, katılmadığımla bütün görüşmelerden büyük
ölçüde yararlandığımızı ve bunların bundan sonraki
çalışmalarımızda da bize ışık tutacağını burada açık
yüreklilikle ifade etmek istiyorum.

— 33 8 —

C. Senatosu

B : 31

Değerli arkadaşlarım;
Hepinizin de bildiği üzere, İmar ve İskân Bakan
lığı, başta 6785 sayılı Kuruluş Kanunu olmak üzere,
çeşitli kanunlarla görev yüklenmiştir. Gerçekte bu ka
nunların yüklediği görevlerin dışında Bakanlığım he
men bütün kuruluşların ve sektörlerin faaliyetleriyle
bir noktada ilgilidir. Türkiye'deki bütün hareketlili
ğin, ekonomik faaliyetlerin toplum üzerinde yapmış
olduğu tesirlerin ve bunların sonuçlarının, bu tesirle
rin meydana getirdiği sorunların çözümüyle ilgilidir.
Bu itibarla, Bakanlığın işi oldukça güçtür. Özellik
le, 1950'den bu yana, bir kalkınma hamlesine girişti
ğimizden bu yana, Türkiye'de geniş ölçüde nüfus
akımının başladığından bu yana, Türkiye'de büyük ha
reketliliğin başladığından bu yana, güçlük kendiliğin
den ortaya çıkmıştır.
Güçlük şuradan ileri gelmektedir :
Hareket halinde olan bir Türkiye, hareket ha
linde olan sektörler, bütün bu hareketliliğin kontrol
altına alınması ve bu hareketliliğin plana bağlanması.
Fevkalade zor...
Değerli senatörler;
Az gelişmişlikten kurtulma çabası içinde olan bir
ülkede, kalkınma hamlesi içine girmiş olan bir ülkede
önemli olan husus şu : Hemen her konu, her sorun ön
celik taşır. Bu itibarla da, her konu, her sorun öncelik
^taşıyınca, bunların hepsine birden yetişmek güçleşir.
Zira, gelişme çabası içine giren her ülkede, hele bu
hürriyet rejimi içinde yapılıyorsa, sosyal gelişme, eko
nomik gelişmenin de önünde seyreder. Herkes, daha
çok, daha iyi şeylere sahip olmak ister, kısa zamanda
sahip olmak ister. Bu, tarif edildiği veçhile, kabaran
arzular devridir. Aynı zamanda, kabaran arzularla
beraber, bu arzuların ekonomik gelişmenin sınırlı ol
ması ve yetersizliği sebebiyle de, karşılanamamasından dolayı, hasetlerin ve kıskançlıkların ortaya çıktı
ğı bir devirdir. Tahrike müsait bir ortam yaratır bu.
Sabırsızlığın yanında, yetersizlik, sınırsızlık kolayca
umutsuzluğa dönüşür. Hele tahrik; özellikle bilerek,
isteyerek yapılırsa, umutsuzluk telkin edilirse, bu, o
cemiyeti bunalıma da götürür. Gerçekleri o zaman
görme yerine, gerçeklerden, var olan şartlardan ya
rarlanma yerine, ciddi araştırma yapma yerine, ciddi
çare bulma yerine, kolay olan yol seçilmeye başla
nır; kusurlu aranır, kabahatli aranır, hatalı aranır ve
sisteme hücum edilir. Sloganlar peşine takılma kolay
olduğu için, çare olarak kabul edilir. Konfeksiyon fi
kirlerden, hazır reçetelerden medet umulmaya çalışı
lır ve bu arada, ne kadar mesafe katedilmiş olursa

6 . 2 . 1980

O : 3

olsun, ne kadar şey başarılmış olursa olsun, bunların
hepsi birden inkâr edilir, başarılar yeterince değerlen
dirilemez, ondan sonraki sorunlar için, başarılar iyice
değerlendirilerek yeni çareler bulunma imkânı da or
tadan kaybolur.
Maalesef üzülerek kaydedeyim ki, bir süreden beri
Türkiye, işte bunu yaşamaktadır.
Oysa ki, bu çağ buna müsait değildir. Bu çağ,
sistem tartışması yapma çağı değildir; bu çağ, ide
oloji tartışması yapma çağı değildir, bu çağda herhangi
bir meseleye çözüm arama, ideolojik açıdan bakmak
suretiyle halledilecek mesele olmaktan çıkmıştır. Bu
çağ, bilim çağıdır, akıl çağıdır, teknik çağdır, sorun
lara mevcut şartlardan, mevcut gerçeklerden, o ülke
nin imkânlarından, o ülkenin yapısından çıkarılacak
çalışma ile zahmetle, gayretle çıkarılacak yöntemler
çağıdır.
Bu genel tespitten sonra, zamanın kifayeti ölçü
sünde değerli sözcü arkadaşlarımın da temas ettiği
bazı nirengi noktalarına değinmek istiyorum.
Gerçekten, hemen hemen bütün sözcülerin de ifa
de ettiği gibi, ülkede bir konut sorunu vardır. Konut
sorununu kira sorunundan ayırmak mümkün değildir.
Ancak, «Konut sorununu kira sorunundan ayırmak
mümkün değildir.» derken, şunu noktalamak isterim :
Bir taraftan bir konut sahibi olabilme imkânına sa
hip olmalıdır dar gelirli insan, bir taraftan da kira
yükünü rahatlıkla çekebilmelidir; ama işin bir diğer
yanı itibariyle de, kira, konut yapımını alıkoyacak bir
derekeye getirilmemelidir. Fevkalade hassas bir denge
meselesidir bu.
Ülkede nüfus artışına göre bir konut açığı belir
tilmektedir. Bir hesaba göre belirtilmektedir; nüfus
artışı nazarı itibare alınmaktadır. Bundan aile adedi
çıkarılmaktadır; «Her yıl şu kadar aileye konut ihti
yacı vardır.» denmektedir ve sonra da, «Bu kadar ko
nut açığı vardır.» denmektedir.
Gerçekte bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıldı
ğına kani değilim. Bu açık da, gecekondulaşmadan do
layı belgelenmeye çalışılmaktadır. Gerçekte de konut
meselesine Türkiye'nin eğilmesi, Türkiye'de konut me
selesinin ele alınması da gecekondulaşmadan sonra
başlamıştır. Bu konuda önce yasalar çıkarılmıştır, son
ra da uygulamalara geçilmiştir. İlk kanun 1948'de
5228 sayılı Kanundur; Bina Teşviki Kanunudur, bina
yapımını teşvik kanunudur. Daha sonra 1953'de 6188
sayılı Kanun çıkarılmıştır, 1966 yılında daha ileri
bir adım atılmıştır, 775 sayılı gecekondular için bir
kanun çıkarılmıştır. Bunlar, bir taraftan mevcut ge-
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ce*kondular düşünülmüştür, onların altyapı hizmetleri
ıslaha götürülmüştür, bir taraftan, yeni ihtiyaçlara gö
re gecekondu önleme bölgelerinin ihdası ve bunların
kredilendirilmesi düşünülmüştür. Sonra, konutta ar
sanın büyük payı nazarı itibare alınarak, çok ileri
bir adım olarak, 1969 senesinde de Arsa Ofisi Kanu
nu çıkarılmıştır. Bugüne kadar da çok başarılı çalış
malar yapılmıştır; uygulamalar vardır.
Gecekondu önleme bölgeleri ihdas edilmiştir, arsa
tahsisleri yapılmıştır. Gerek münferit olarak, gerekse
kooperatifleşme suretiyle vatandaşlara kredi tahsis
edilmiştir ve nihayet şu anda Bütçe ve Plan Komis
yonunun değerli Başkanı olan çok kıymetli arkada
şım Sayın Ok zamanında çeşitli illerimizde (Ki, bu ge
çen 22 ay zarfında görmediğimiz) hummalı bir şekil
de «Sosyal Konut İnşaatı» adı altında inşaatlar yapıl
mıştır ve geri kalmış yerlerde kiralık halk konutları
yapılmıştır. Bu arada Emlak Kredi Bankasınca kredi
verilmiştir, sosyal konut yapılmıştır.
Demin bir arkadaşım ifade buyurdu, doğrudur;
Ataköy'de de Emlak Kredi Bankası binalar yapmış
tır; ama burada sosyal konut ile ticari konutu birbi
rinden ayırmak lazımdır. Sosyal konutun hitap ede
ceği zümre vardır, ticari konutun hitap edeceği müş
teri vardır. Ticari konuttan elde edeceğiniz kaynakla
sosyal konutu daha fazla yapma imkânına sahip ola
cağınızı akıldan çıkartmamak gerekir.
Bu arada, 1979 yılında yeni kentsel yerleşme pro
jesi ortaya konmuştur. Bir kararname çıkarılmıştır.
İleri bir adımdır, güzel bir adımdır. Yalnız, buna da
fazla bel bağlamamak lazımdır. Çünkü kararname çı
kartmak başkadır, kanun çıkartmak başkadır, bunları
uygulamak başkadır. Nitekim bu projenin uygulama
larında çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Mesela, Halkalı'da bir saha tespit edilmiştir, henüz içinden çıka
mamışız. 1 700 konut kamulaştırılmakta, sonra arsa
olarak, yine konut yapılmak üzere başkalarına tahsisi
düşünülmektedir. Yanlıştır. Bunlardan 1 500'ü toplu
konuttur, bir aradadır. 500 tane fabrika kamulaştırılarak, bilahara konut yapılmak üzere, vatandaşa tah
sis edilecektir. Yanlıştır. Bir taraftan, yeni kentsel yer
leşim alanları olarak kamulaştırılan yer vardır onun
içinde. 775 sayılı Kanuna göre gecekondu önleme böl
gesi olarak kamulaştırılmış yer vardır. Bunların huku
ki statüsü başkadır; bunları yeni kentsel yerleşim esas
larına göre bir başkasına tahsis etmek imkânı da yok
tur. Evvela buna bir hukuki formül aramaktayız.
Şunu hemen burada ifade edeyim ki, yeni kent
sel yerleşim alanları ile olan ilgili faaliyetimiz, 14
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Ekim 1979 yılına nazaran en az üç katı fazla olmuş
tur. Onu da ifade edeyim; ama kusurları, hataları
halletmeden de buna fazla bel bağlamamak lazımdır,
fazla şişirmemek lazımdır. Bana göre, konut mesele
sinde bizi en çok sıkıntıya sokan şey, vatandaşımıza
lüzumsuz ümit vermek, ondan sonra kısa sürede ümit
sizliğe düşürmek olur.
Bu da öyledir. Vatandaştan onar bin lira peşin
alınmıştır, «Size arsa veriyoruz» diye, «Mart sonuna
kadar da 40'ar bin lira vereceksiniz.» denmiştir. Ama
hemen şunu ifade edeyim ki, tezyidi bedel davaları
vardır; konutun metrekaresi kaça mal olacaktır belli
^değildir. Altyapı hizmetlerinin getireceği yük belli
değildir. 1980 yılı içinde ancak projesi çıkacaktır.
Kaldı ki, arz ettiğim üzere, henüz hukuki pürüzleri,
ihtilafları vardır; onlar halledilmeden 14 Ekim seçim
leri arefesinde 12, 13, 14 Ekimde «Buyurun size arsa
veriyorum.» demek hatalıdır.
Değerli arkadaşlarımın bir kısmı, Arsa Ofisinden
bahsetti. «Arsa Ofisi kamulaştırılsın» dedi.
Sayın senatörler;
Başlangıçta bir tespit yaptım. O tespitimin bir ger
çek yansıtan tarafı var. Arsa Ofisinin de, nihayet kay
nakları sınırlıdır, namütenahi değildir. Bugün kabul
buyurunuz ki, imar planları çıkıyor, belediyelere «Uy
gulayın» diye veriyoruz. Yeşil saha diye ayırdığımız
yerleri kamulaştırmaktan aciz. İmar Kanunu var, «Şu
kadar süre inşaat yapmadığı takdirde belediye orayı
kamulaştırır.» diye hüküm var; belediye, oraları ka
mulaştırmaktan aciz.
Bu itibarla mesele, bir kaynak meselesidir. Bu işi
çok geniş, büyük düşünmek gerekmektedir. Kaldı ki,
Bütçe ve Plan Komisyonunda da ifade ettiğim gibi,
bizim vatandaşımızın konut arzusu biraz da mülkiyet
düşüncesinden ileri gelmektedir. Mülkiyet, bizde ya
zılı kaidelerde teminatını bulmadan evvel, yazısız olan
kaidelerde mevcut. Gerçekte de bir devleti devlet ya
pan, bir toplumu toplum yapan yazılı olan kaideler
den çok, yazılı olmayan kaidelerdir. Tarihten gelir,
ananeden gelir, tecrübeden gelir; yaşamadan, hayat
tan gelir bu kaideler. Bizde bir profesörün de ifade
ettiği gibi, «Mülkiyet, bir inanç meselesidir.» Bu inan
cı yıkacak bir tertibe düşmek, bir genel güvensizlik
yaratır. Konut yapımını önleyici bir tedbir olur; mani
olur, teşvikten uzaklaşmış oluruz.
Değerli arkadaşlarım;
Konut meselesi, eğer şöyle bir gerçekçi gözle ba
kacak olursak, evvela pahalı bir konuttur. Gelişmiş
ülkelerde gayri safi milli hâsılanın % 7,Ti ayrılabil-
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mektedir. Az gelişmiş ülkelerde bu % 1,2 nispetinde dir. Biz biraz daha fazlasını ayırabiliyoruz; % 3,4 nis
petinde. Ama hemen şunu ifade edeyim ki, mesela;
Dördüncü Beş Yıllık Planda konut açığı 1 milyon
750 bin olarak ifade edilmiştir, «Bunun 1 milyon 200
bin küsuru demografik hareketten doğdu» denmiştir.
Tüm açığı kapatmak için, yine bana göre nazari bir
hesaplama yapılmıştır; «700 milyar liraya ihtiyaç var
dır inşaat için» denmiştir; «65 milyar liraya arsa için
ihtiyaç vardır.» denmiştir; «100ı milyar liraya da alt
yapı için ihtiyaç vardır.» denmiştir. Gerçekten bunlar
da nazaridir; ama oysaki bu Dördüncü Beş Yıllık
Planda 5 yıl için ayrılmış olan para 229 milyar lira
dır. Bu da gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? O da
belli değildir.
«Konut açığının 490 bini de kamu kaynaklan ta
rafından kapatılacaktır.» diye düşünmüştür.
Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Birinci
Beş Yıllık Planda konut için tüm yatırımların % 22,4'ü
konuta ayrıldığı halde, Dördüncü Beş Yıllık Planda
bu % 14,6'ya düşmüştür. Demek ki, bir ülke kalkmı
yor, ekonomik gelişmesi var, çeşitli ihtiyaçları var,
kaynakları belli. Bu kaynaklarla bunları karşılayacak
sınız; şuna şu kadar, buna bu kadar şeklinde bir den
ge içinde ayırma mecburiyetindesiniz. Konut da her
şeyden evvel bir kaynak meselesidir.
Bu itibarla hemen şunu ifade edeyim, biz bir
yeni çalışmanın, bir hazırlığın içindeyiz. En iyisi olur
iddiasında değiliz. Bir başka yaklaşımla meseleye bir
yeni çözüm tarzı getirmeye çalışıyoruz. «Yüzde yüz
çözümlenir...» Böyle bir iddiada da bulunmak doğru
değildir; ama sanıyorum ki, bugüne nazaran çok
daha ileride bir adım atmış olacağız.
Konut meselesinde bazı gerçeklerden hareketle işe
başlıyoruz. Gerçek şu; bir finansman meselesidir. Bu
finansmanı nasıl bulacağız? Konut maliyetinde % 50'yi
arsa teşkil etmekle beraber, esasında inşaat da pa
halı. 1970 yılında metrekare 800 liraya mal olmuş,
1973'te bu 3 200 liraya çıkmış, 1979'da 6 500 liraya
fırlamış. Demin de arz ettim, kamu kaynakları da. ye
tersiz.
Bu arada bir şeye daha dokunmak istiyorum.
Mevcut olan kamu kaynakları da dağınık. Krediler
limit itibariyle, vade itibariyle, faiz itibariyle çeşitli ve
birbiriyle tutarlı değil; bir ahenk içinde değil. Bu
itibarla meseleyi geniş açıdan görmek gerekiyor ve di
yoruz ki, «Evet, konut meselesi bir Devlet meselesi
dir.» Devlet, genel politikasını koyacaktır ve kendi
sine düşeni yapacaktır; yapabileceği kadar yapacak
tır.
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Biz bu temel düşünceden hareketle bir milli ko
nut politikası getirme hazırlık ve çalışması içindeyiz.
Meseleye şöyle bakıyoruz :
Konut bir finansman meselesi olduğuna göre, ka
mu kaynakları da sınırlı hatta yetersiz olduğuna göre
ne yaparız? Müracaat edeceğimiz yerlerden biri va
tandaşın tasarrufudur. Bizim vatandaşımızda bir tasar
ruf eğilimi vardır. Konut bahis mevzuu olduğu za
man, vatandaş bir meskene, bir eve sahip olma inanç
ve ümidine müşahhas olarak sahip olduğu zaman bu
tasarruf eğilimi daha da artar, belirgin bir hale gelir.
Şu halde, bu eğilimden yararlanmak gerekir. Me
sele vatandaşa müşahhas ümit vermektir. İleride inki
sarı hayale uğratmayacak ve Devleti de mahcup ha
le getirmeyecek inanç aşılamaktır ve vatandaşı çeşitli
tedbirlerle teşvik etmektir.
Bildiğiniz gibi, tasarruf ihtiyaridir; ama özendirici
tedbirlerle, teşvik tedbirlerle bu ihtiyariliği artırma im
kânı vardır. Bize göre iki türlü imkân vardır. Bugü
ne kadar daima klasik olan para ve kredi politikası
uygulanmıştır. Biz bunu iki kısımda mütalaa ediyo
ruz; nakdi ve ayni. Nakdi kısımda para - kredi po
litikasının yanına vergi politikasını da koyuyoruz. Bir
de ayni; arsa, altyapı, plan, teknik yardım yapıyo
ruz.
Yine finansmanla çok ilişkili olarak konut maliyetininin düşürülmesi gerektiğinden hareket ediyo
ruz; nasıl düşürürüz diye düşünüyoruz? Bunun ilke
lerini getireceğiz tabi : Ucuz arsa sağlamak suretiyle,
yeni iskân alanları açmak, büyük şehirlerin civarında
yer almış köylerle, büyük şehirleri müşterek yaşar
hale getirmek... Bunun içinde bazan peyk, bazan uy
du, bazan satelit diye isimlendirilen şehircikler kur
mak düşüncesindeyiz ve bütün bu konularda gerek
metropol planlarını, gerek şehir planlarını bir araç
olarak kullanmak gerektiğine de inanıyoruz.
Yine maliyeti düşürmek için bir başka yol daha;
bunun finansmanla ilişiği şurada : Elinizdeki parayla
daha çok iş yapmak, daha çök konut üretmek me
selesi, toplu konut inşaatında bulunmak ve inşaatı endüstrileştirmek, sanayileştirmek... Bu tip ciddi, tespit
edeceğimiz ölçülere uygun kuruluşları teşvik ve des
teklemektir. Elbette ki, her destek ve teşvikle bera
ber ciddi, etkin bir denetimin de geleceği şüphesiz.
Maliyeti düşürmekte bütün elemanların yeniden
standartlarının gözden geçirilmesini de nazarı itibara
alıyoruz. Bu arada konut üzerindeki vergilerin ye
niden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ruh
satın sadeleştirilmesini nazarı itibara alıyoruZi Bir
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de şunu koyuyoruz : Devlet desteğinde kim konut sa- j deniyetinin dayandığı üç temelden biri Roma şehir
disiplinidir. Şehirde disiplini, şehrin arazisine hâkim
bibi olacak?... Bize göre sadece 100 metrekare
olmak, onu kontrol altına almak, denetim altında
olması bir konutun sosyal olmasını gerektirmez. Ev
tutabilmekle mümkündür. Bu da plan işidir; müessir
vela konutu vereceğiniz kimsenin, hangi gelir grubu
plan işidir, süratle yapılan plan işidir, herkesin riayet
na dahilse, o gelir grubu itibariyle sosyal konut olup
edeceği, herkesin tabi olacağı, herkesin saygı duyacağı
olmadığına bakmak lazım. Yani, Devletin himayesine
kim mazhar olmalıdır? Bize göre yoksul ve dar ge- j plan işidir.
lirli vatandaştır. Eğer 100 metrekareyi belli gelir gru
Bugüne kadar da Planlama Genel Müdürlüğü ve
bunun, orta gelir grubunun üstündeki vatandaş ala
İller Bankası fevkalade değerli çalışmalar yapmıştır.
caksa, sosyal konut değildir.
Bölge planlamaları yapmıştır. Ülke ölçeğinde fiziksel
planlama yapmıştır. Nazım planlar yapmıştı. Şehir
Bu arada, tasarruf imkânı fevkalade kısıtlı olan
ve kasaba planlarımız yapılmıştır. Yalnız değerli ar
yoksul vatandaşlarımız için de 775 sayılı Gecekondu
kadaşlarım; görülmüştür ki, bu planlar çok uzun za
Kanunundan yararlanarak, yine gecekondu önleme,
man içinde yapılmaktadır. Halbuki, Türkiye, - başta
kredi tahsis uygulamalarımıza da devam edeceği
da ifade ettiğim gibi, hareketli bir haldedir. Hayat
mizi, sosyal konut yapmaya devam edeceğimizi de ifa
durmamaktadır plan yapılıncaya kadar. Bu itibarla ya
de etmek istiyorum.
şanan bir plan tipi getirmek mecburiyetindeyiz. Plan
Değerli arkadaşlarım;
j
yapılıp, bitinceye kadar hayat
durmadığına göre,
Bu arada dış ülkelerdeki çalışan vatandaşlarımız 1
plan bittiği zaman plan, plansız olarak meydana
için de konut konusunu düşünüyoruz. Bunu yabana
gelmiş bir şehrin planı olmaktadır ve plan uygulan
atmamak lazım. Öz vatanında konut sahibi olmak is
dığı zaman da çok pahalıya mal 'olmaktadır. Halbuki
tiyor vatandaşımız. Kendisine bu imkânı vermek ge
plan, yapılması düşünülenle, o yapılacak şeyleri kar
rekir. Dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımız hem pa
şılayacak kaynakla denge kurmak meselesidir. Bu iti
ra kazanıyor, tasarruf ediyor., bir taraftan da orada
barla değerli uzman arkadaşlarım, Planlama Genel
konut kredisinden yararlanıyor. Biz kendilerini de bu
Müdürlüğü ile İller Bankası uzmanları birlikte çalış
rada desteklemek suretiyle konut sahibi yapmayı bir
maktadırlar. Bir plan pratiği meydana getirmek, planı
proje içinde düşünüyoruz. Belli ilkeler getiriyoruz ve
süratlendirmek istemektedirler.
burada konutun yeri ve tipi peşinen belli olacaktır di
Bu arada bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi,
yoruz. Bu dış ülkelerde işçilerimiz arasında, vatan
kasaba planları... Kasaba planları yapılıncaya kadar
daşlarımız arasında yapılan araştırma sonucu elde et
ruhsat verme imkânı olmuyor. Halbuki, yeni teşek
tiğimiz neticelere göre tertiplenmiştir. Teslim süre
si kesin olarak belli olacaktır. Konut taksitle verile- ! kül edip kasaba olduğu, belediye olduğu için de o nis
çektir. Birinci ve peşin taksitin dışında, diğer taksit- : pette talep artıyor. Bu itibarla, kasabalar için de aynı
bir bölümde fevkalade pratik bir sistem getirmek
lerin miktarı ve vadesi peşinen belli olacaktır. Bil
çabasındayız ve mümkün olursa bölge müdürlükleri
dirilen fiyat değişmeyecek ve kur ayarlamalarından
müteessir olmayacak şekilde bir döviz bazı esas alın- i kurmak niyetindeyiz. Bazı planların ve bilhassa plan
mak suretiyle tespit edilecektir. Bu da belli olacak, j tadillerinin bu bölgelerde tasdikini bir yardımcı sistem
olarak düşünmekteyiz.
Yapı tekniği, sağlamlığı binanın ve belli sürede tes
limi Devlet garantisi altında olacaktır. Ayrıca, bu ko- j
Değerli arkadaşlarım;
nuda özel pazarlamanın yapılmasının gereğini de ina- j
Bu arada Emlak Kredi Bankasının
çalışmaları
nıyoruz.
I
üzerinde duruyoruz. Kredi limitlerinin artırılması için
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var, ona j
çalışmalarımız var.
göre ayarlayınız lütfen. Sorular da var.
'
Sayın Tüten, belediye gelirleri üzerinde durdu.
İMAR İSKÂN BAKANI T U R G U T TOKER (De- j Merkezi otoriteyle, mahalli otorite tartışması Türkiye'
vamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler;
ı de vardır. Yalnız, bu tabii kısa sürede konuşulma
Bir nebze plana dokunmak istiyorum; değerli ar- • sı, tartışılması mümkün olmayan bir şeydir. Hakika
kadaşlarım temas ettiği için.
' ten bu mahalli otoriteyle belediye otoritesini birbiriyle
uyumlu bir şekilde, ahenkli bir şekilde çalışır; ama
Bilindiği üzere şehir demek, disiplin demektir. Esa
herkes kendisinin vazifesini, yetkisini bilir bir hale
sen steple, site arasındaki fark budur. Bugün ulaş
getirmekte de fayda vardır. Tabii her yetki sorummaya, üstünde bir yer almaya çalıştığımız batı me— 342
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luluğu getirir. Yetki bilinecektir; ama sorumluluk da
bilinecektir. Benim, kısa süreli Bakanlığım sırasında,
daha öncede görmüşümdür ki, genellikle planı yapan
belediyeler, 'kendi planlarına saygısızdır, riayet etme
mektedir. Bir merkezi otoritenin de bu itibarla mu
rakabesi gerekmektedir.
Ayrıca, büyük ölçüde istihdam şişkinliği vardır.
Bir diğer husus da neleri öncelikle
yapılmalıdır,
halkın gerçek ihtiyaçları nedir, o belli değildir. Çok
kere çok çarpıcı işlere belediyeler heves etmektedir.
Bu itibarla mahalli idare ve merkezi otorite dü
şüncesiyle beraber, belediye gelirleri konusu da düşü
nülmelidir; ama Sayın Tüten'in de kabul edeceğini
zannediyorum, Türkiye'de mahalli idareler meselesi
oldukça karışık bir konudur. Birbirine halkalar için
de girmiş mahalli idareler vardır. Küçük halka köy
ler, ondan biraz daha büyük halka belediye ve bü
tün onları içine alan bir geniş ö;:el idare... Herkes
birbirinin vazifesine müdahale etmiş durumdadır. Ev
vela merkezi otoritenin yapacağı işle, mahalli otori
telerin ayrı ayrı yapacağı işler; yani bir hizmet bö
lümü yapılmalıdır. Bu hizmet bölümüne göre yetkiler
tayin edilmelidir. Bu yetkiler, aynı zamanda mali yet
ki tabii olacaktır. Bu yapılmadan yapılacak her tür
lü destekleme zannımca palyetif olacaktır. Bu ko
nuya da, Sayın Başkanın ikazından dolayı kısaca te
mas etmek durumunda kaldım.
Sayın Bilgin, Bingöl mevzuunda yanıldılar, ya
kındılar. Kendilerinin bana karşı olan itimatlarına te
şekkür ederim, saygı sunarım. Bingöl'ü özellikle ele
alacağımızdan emin olmalarını istirham ederim. Ge
rekli ilgi gösterilecektir.
Sayın Kaplan, Haliç konusuna değindiler. Haliç
konusunda bir planlama yapılmıştır. Halic'in dışarı
dan kirlenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınma
sı ile ilgilidir bu plan. Kendilerinin de zannediyorum
bir kanun teklifi vardır. Bu kanun teklifine de Ba
kanlığım katılmıştır. Kendileri bir gün teşrif eder
lerse, bunu daha uzun boylu görüşmekte yarar gö
rürüm.
Sayın Başkan, maruzatım bundan ibaret. Kısa za
man dolayısıyla bazı arkadaşlarımın değindiği nok
talara temas etmemiş olabilirim, Konuşmaları sırasında
ortaya koydukları sorulara değinmemiş, cevap ver
memiş olabilirim. Beni zamandan dolayı bağışlama
larını istirham ediyorum. Her türlü sorularını arzu
ederlerse burada yazılı olarak, arzu ederlerse Bakan
lığıma şeref vermeleri suretiyle ilgili uzman arkadaş
larımı da çağırmak suretiyle kendilerini tenvir et
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meye hazır olduğumu ifade etmek isterim. Esasen
buradaki konuşmacı
arkadaşlarımı bir gün davet
ederek bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da,
buraya koydukları fikirlerini genişletmek
suretiyle
bana yardımda bulunmalarını istirham edeceğimi de
burada ifade etmek isterim.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bir
dakika.
Sayın Sami Küçüklün bir sorusu var. Kendisi bu
rada bulunmadığı için soruyu zapta geçirdikten son
ra yazılı olarak cevaplamanız için takdim edece
ğim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı
tarafından
cevaplandırılmasına aracı olmanızı rica
ederim, saygılarımla.
Tabii Üye
Sami Küçük
Soru : Türkiye, genel anlamda yazları sıcak ve
kışları soğuk kara iklim şartlarını yaşamaktadır.
Türkiye'nin yazın serinlemek ve kışın da ısınmak
için büyük enerji, özellikle petrol, kaynaklarına sahip
olmadığı bilinen bir gerçektir.
Buna rağmen 1950'lerde başlayan yeni bir mima
ri tarzı iklim koşullan dikkatte tutulmayarak Türki
ye'nin her tarafına uygulanmaktadır.
Sühunetin kışın (— 40'lara vardığı) Kars, Erzurum
ve Ağrı gibi illerle yazın sühunetin ( + 50'ye var
dığı) Güney illerimizde yapılan binalar tamamen cam
la kaplanmış bulunmaktadır.
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yapılan Bakan
lık ve diğer kamu binalarının küçük pencere ve çitf
camla donatıldıkları bilinmekte ve görülmektedir. Ka
nımca iklimimize uygun bina tipi de budur.
Türkiye'nin iklim koşullarıyla enerji
sağlamada
çektiği zorluklar da dikkate alınarak;
a) Türkiye'ye özgü yeni bir bina mimari tarzı
düşünülüyor mu?
b) Düşünülüyorsa uygulama için hazırlıklar var
mıdır ve nelerdir?
BAŞKAN — Buyurun efendim. Bunu yazılı ola
rak cevaplarsınız.
İMAR VE İSKÂN BAKANI T U R G U T TOKER
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplarım Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Evet efendim.
Sayın Başkanlığa
Aracılığınızla Sayın İmar ve İskân Bakam tara
fından cevaplandırılmak üzere :
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Soru : Yıllarca önce heyelana maruz kalmış olup,
yerinin değiştirilmesi karar altına alındığı halde bu
güne kadar hiç bir şey yapılmayan ve her geçen gün
aynı 'korku ve heyecanı yaşayan Burdur Bucak İlçesi
Taşyayla Köyünün yeniden tespit edilen yerleşim sa
hasına ne zaman taşınacağı ve program tatbikatı yö
nünden Bakanlığınızın bu hususta ne düşündüğünün
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Burdur
Faik Kırbaşlı
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ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Teşekkür
ederim bu açıklamanız için.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI T U R G U T TOKER
(Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. (Al
kışlar.)
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı 1980 mali
yılı bütçesi üzerinde ki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi

BAŞKAN — Sayın Bakan?...
İMAR VE İSKÂN BAKANI T U R G U T TOKER
(Devamla) — Sayın Başkanım, talep ve emir veçhile
yazılı olarak cevaplayacağım,.
BAŞKAN — Evet efendim.
Sayın Müezzinoğlu'nun usulüne uygun verilme
miş bir sorusu var. Onu okuyup zapta geçireyim, ona
da yazılı cevap verirsiniz efendim.
Sayın Başkan
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı
tarafından cevaplandırılmasına aracılık etmenizi say
gılarımla arz ve rica ederim.
Kayseri
Ziya Müezzinoğlu
Soru : 1. Belediyelerimizin mali alanda büyük
güçlükler içinde bulunduğu ve geçen yıl içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir Yasanın
yürürlüğe girmesinden sonra güçlüklerin daha büyük
boyutlara ulaştığı ve yer yer belediye hizmetlerinin
durma noktasına geldiği bilinmektedir.
Bu durumun bir an önce çözümlenmesi için Hü
kümetçe ne düşünülmektedir ve Sayın Bakan bu ko
nuda bir girişimde bulunmak kararına varmış mı
dır?.
BAŞKAN — Buyurun efendim...
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kanım, «Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra» değil,
«Yasanın yürürlüğe girememesinden dolayı» şeklinde
olacak sorumun o kısmı.
Sonra, usulüne uygun olmadığından söz ettiniz.
Bunu da açıklamanızı istirham ederim.
BAŞKAN — Açıklayayım efendim.
Programımızın 7 nci maddesini okuyorum.
«Üyelerce sorulacak soruların, üyenin konuşması
sırasında tutanağa geçirilmesine veya cevap verecek
Bakanın konuşmasından önce...»
Bakan konuşmaya başlamıştı siz verdiğiniz zaman.

Bölüm

Lira

101

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
748 561 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Bölge Metropoliten Alan Şe
hir İmar Planlarının Yapılması
ve Belediyelere Teknik Yardı
mın Yürütülmesi
1 884 958 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Kentsel Alanlardaki Konutla
rın Düzenlenmesi ve Yapı
Malzemesi Standartlarının Tes
piti
4 230 597 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Doğal Afetlerin
Zararlarım
Önleyici ve Giderici İşler
710 235 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Transferler
28 242 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler..r Ka
bul edilmiştir.
İmar ve İskân Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçe
si üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve Bütçe ka
bul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.
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Ç) ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
4. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma
Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi :
1/339; C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973)
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1980 mali yılı
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Ulaştırma Bakanı?... Burada.
Komisyon?... Burada.
Müzakerelere başlıyoruz.
Sayın Hamdi Özer, Adalet Partisi Grubu adına
konuşmak üzere buyurunuz.
Sayın Hamdi Özer?... Yok.
Sayın Hilmi Fırat, Cumhurbaşkanınca
Seçilen
Üyeler Grubu adına konuşmak üzere buyurunuz.
Süreniz 30 dakikadır efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri;
Ulaştırma Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üze
rindeki görüşmelerimizi ve eleştirilerimizi Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına arz etmek
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle Cum
huriyet Senatosunun Sayın Başkanını ve değerli üye
lerini en derin saygılarla selamlarım.
Değerli arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve
eleştirilerimizi ulaştırma
hizmetlerinden
beklenen
amaçla uygulanması gerekli ilke ve politikalar neler
dir, buna göre de bir ülkede tüm ulaştırma hizmet
lerini kapsayan bir bütün plana olan ihtiyaç konuları
üzerinde duracağız. Bundan sonra da Türkiye'de de
niz ulaştırma gereksinmesi ve buna karşı deniz ti
caret filomuzun durumu ile limanlarımızın durumu
ve bu maksatla alınması gerekli önlemler konusu üze
rinde duracak, sonra da boğazlardaki deniz kazala
rını azaltmak amacı ile ne gibi tedbirler alınması
lazım geldiği hususlarındaki görüşlerimizi açıklayaca
ğız.
Değerli arkadaşlarım;
Ulaştırma hizmetlerinden beklenen amaç, gerek
sinme bölgeleri arasında insan ve malın taşınması
dır. «Bu taşıma nasıl olmalıdır ve ne kadar süre için
de yapılmalıdır?» sorularının cevapları taşımacılığın
temel ilkelerini oluşturur,
«Nasıl olmalıdır?» sorusunun cevabı şüphesiz eko
nomik olmalıdır ve dolayısiyle de kitle taşımacılığı
şeklinde yapılmalıdır.
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Zaman unsuruna gelince : Bunun da ekonomi esp
risi ile uygun düşmek şartı ile yeterli süre zarfında ol
ması gereklidir. Zira en kısa sürede yapılacak taşı
macılık her zaman ekonomik olmayacağı gibi, ye
terli süreden daha uzun süre zarfında yapılacak ta
şımacılık da yine ekonomik sayılmaz.
Bu nedenle ister insan, ister mal
nakledilsin,
bir defada yüz kişi veya 3-5 tonu taşımak yerine,
çekici veya itici güoü biraz artırmak suretiyle bir
defada bin kişiyi veya 300 tonu, 500 tonu bir böl
geden bir bölgeye na!kil etmek her halde daha ekono
miktir.
Şimdi, bu ilkelerden hareketle taşımacılığın ne
ile yapılması, bir başka deyimle taşımacılıkta nasıl
bir politika uygulanmalıdır meselesine geçiyorum?
Yukarıdaki biraz evvel ifade ettiğimiz ilkelerin ışı
ğı altında, ilk bakışta bu demiryolu ve denizyolu
olarak görülür. Örneğin; Giresun limanından bir ge
miye yüklediğimiz 10 bin tonluk bir mal Karade
niz'de Sovyetler Birliği'nin veya Romanya veya Bul
garistan'ın herhangi bir limanına hiç bir vasıta de
ğiştirmeden 24 saat veya buna yakın bir süre içinde
naikiledilir. Aynı mal karayolu ile taşındığı takdirde
bin adet 10 tonluk veya 2 bin adet beş tonluk kam
yona ihtiyaç duyulur. Bu hem akaryakıt tüketimi
bakımından çok pahalıdır ve hem de zaman itibariyle
daha uzun sürer veya Konya'dan 10 bin tonluk buğ
dayı İzmir veya Mersin'e karayolu ile nakledersek yi
ne bin adet on tonluk kamyona ihtiyaç vardır. Sü
re belki biraz kısa olabilir; ama bu demiryolu nakliya
tına nazaran daha pahalıdır. Ancak bunlar, Türkiye'
de ulaştırma politikası demiryolu ve denizyolu esası
üzerine oturtulmalıdır anlamına gelmez. Çünkü, pra
tikte her yere demiryolu yapmak mümkün olma
dığı gibi, her yere demiryolu yapmak ekonomik de
değildir. Ayrıca, her yerde de deniz bulmak müm
kün değildir.
Bu itibarla Türkiye'de ulaştırma
politikasının
ağırlığı demiryolu ve denizyolu üzerinde olmak ko
şulu ile karayolu, demiryolu, denizyolunun birbirini
tamamlayıcı ve birbirini destekleyici mahiyette olma
sını gerektirmektedir.
Havayolu ise daha ziyade insan veya sınırlı ağır
lıktaki bir malı bir bölgeden bir bölgeye kısa süre
de nakleden bir vasıtadır.
Bütün bu söylediklerimizin sonunda hep birlikte
varacağımız sonuç sanırım şudur :
Ulaştırma bir bütündür. Bir ülkede gereksinme
bölgeleri arasında insan ve mal naklinin en ekono
mik bir biçimde, yeterli bir zaman süresi içinde ol345 —
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ma koşulu ile karayolu, denizyolu, demiryolu ve ha j gerektirdiği tüm ihtiyaç maddeleri ülkemizde üretil
vayolunun birbirini tamamlar ve birbirini destek
miyor. Bunun için bazı malların ham veya üretilmiş
ler mahiyette olmasıdır. Bu amaçla da o ülkede tüm
mal olarak Türkiye'ye denizyolu ile getirilmesi zo
ulaştırma gereksinme hizmetlerini kapsayan bir pla
runluluğu var.
na olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu itibarla karayolu
Türkiye sanayileşiyor. Ancak, sanayiin gereksin
inşaatı da, demiryolu inşaatı da, liman inşaatı da,
diği hammaddenin tümü başta akaryakıt ülkemizde
hava meydanları inşaatı da kaynağını bu bütün plan
mevcut değil. O halde bu hammaddeyi yurt dışından
dan almalıdır.
den'z yoluyla getirmek zorundayız. Ayrıca, sanayiin
ürettiği malları da yurt dışına yine deniz yoluyla
Türkiye'de böyle bir plan var mıdır? Var ise onun
scivke'tmek zorundayız,
hazırlayıcısı kimdir, koordinatörü kimdir, uygulayı
cısı kimdir sorularının tartışmasına girmiyorum; an
Türkiye tarım üretiminde artış gösteren bir ülke
cak bunu söylerken de beş yıllık kalkınma planları
dir. Ancak, tarım için gerekli gübre, petrol ve bazı
içindeki ilke ve politikaların da ülke ihtiyaçlarına ce
tarım aletlerini yurt dışından denizyolu ile getirmek
vap verecek yeterlikte olmadığını ifade ediyorum.
zorunda olduğumuz gibi, tarım ürünlerini, başta ta
hılınızla yaş sebzemizi, meyvemizi, tütünümüzü, pa
Değerli arkadaşlarım;
muğumuzu ve diğer maddelerimizi yurt dışına yine
Şimdi de Türkiye'de deniz ulaştırma gereksinme
denizyoluyla sevketmek zorundayız.
si ve buna karşı deniz ticaret filomuzun durumu ile
limanlarımızın durumu hakkındaki görüşlerimizi ifa
Bu nedenlerle bir yarımada Devleti olan Türkiye'
de edeceğiz.
de deniz ticaret hacmi sanayiin, nüfusun ve tarımın
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, 8 200 Km.
gelişmesine paralel olarak her yıl büyümeye devam
uzunluğunda sahili olan, ayrıca Karadeniz'le Akde
etmek zorundadır.
niz'i birbirine bağlayan, bu itibarla da hem askeri,
Hal böyle iken; yani dış alım ve satımın c/c 98'i
hem ekonomik yönden büyük değer taşıyan ve «Türk
denizyolu ile yapılırken, deniz ticaret filomuz, kamu
Boğazları» diye anılan bir su yoluna sahip yarıma
Ve özel sektör dahil 1,8 milyon ton gibi gayet küçük
dadır.
bir rakamdadır. Bu, ne bir yarımada devletinin ya
rımada
devleti olmak niteliğiyle bağdaşır, ne de onun
Bu itibarla dünya coğrafyasında Danimarka, İbe
gereksinmelerine
cevap verecek tonajdadır. Bir de
ri k, İtalya, Yunanistan deyince akla nasıl bir yarıma
Akdeniz'deki diğer ülkelerin deniz ticaret filolarını
da gelir ve o yarımada üzerinde yaşayan milletlerin
kısaca gözden geçirelim :
deniz taşımacılığı dahil, denizlerdeki tüm doğal kay
İspanya 6.027 milyon ton, İtalya 11.0:77 milyon
nakları o insanların refahına arz etmesi gerekiyorsa,
ton,
Yunanistan 25.034 milyon ton, Kıbrıs Rum DevTürkiye deyince de aynı şeylerin akla gelmesi bek
le':i 3.114 milyon ton.
lenmektedir, istenmektedir.
Bu itibarla her şeyden önce yarımada üzerinde
Durum böyle olursa; yani bir taraftan dışalım ve
yaşayan bir milletin, bir toplumun bilinci içinde ol I satımın c/ 98'ini denizyoluyla yapmak zorunlu olur,
c
mak ve onun kıymetini bilmek zorundayız.
diğer taraftan da deniz ticaret filomuzun kapasitesi
bu hacmi taşıyamayacak durumda olursa, yapılacak
Değerli arkadaşlarım;
i
iş
malınızı yabancı bayraklı gemilere taşıtmaktır.
Türkiye nüfusu süratle artan bir ülkedir. Halen
İşte Türkiye de bunu yapıyor. Dışalımımızın
yaklaşık 45 milyon olan nüfusumuzun 10 sene sonra
c
/c 66'sını yabancı bayraklı gemilerle, dışsatımımızın
55 milyon, 2000 yılında da 70 milyona varacağı söy
1 (/r 80,'ini keza yabancı bayraklı gemilerle yapıyoruz.
lenmektedir.
Edindiğim bilgilere göre, Türkiye navlun ücreti
Türkiye'de nüfusun artışı şüphesiz önemli bir
olarak
1977'de 562.4 milyon dolar, 1978'de ise 445.9
olaydır. Ancak, ondan daha önemli olan husus Türk
milyon dolar döviz Ödemiş durumdadır. 1978'deki bu
toplumundaki sosyal yaşam kavramının değişmiş ol
azalma deniz ticaret filomuzdaki büyümeden dolayı
masıdır. «Bir lokma, bir hırka»1 ile yetinmiş olan top
lum Türkiye'den gitmiş, onun yerine çağdaş bir in I değil, o yıl dışalımların kısıtlanmış olmasından dola
yıdır.
sana yakışan biçimde beslenmek, konut, giyim, eğ
lence isteyen bir toplum gelmiştir. Tabii bu, çağdaş
Değerli arkadaşlarım;
bir toplumun bireyi olarak her insanın en doğal
Bu yaptığım incelemeye göre petrol, petrol ürünhakkıdır. Ama. ortada bir de gerçek var; bu yaşamm I Teri ve gübreden sonra yapılan en büyük döviz öde*
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mesidir. Eğer, ülke olarak buna bir çare bulmadığı I
Ayrıca, deniz ticaret filomuzun bakımı, onarımı
ve ikmali için her türlü kolaylık ülkemizde sağlan
mız takdirde, navlun döviz gelirlerimizi tıpkı petrol
malıdır. Türk Bayrağı taşıyan bir ticaret gemisinin
ğiM her yıl artan bir tempo ile 'kemirmeye devam
yabancı tersanelerde, Napoli'de, Marsilya'da, Pire'
edecektir.
de
bakıma, onarıma girmesi veya havuzlanması,
«Deniz ticaret filomuzu bu durumdan kurtarmak
Türkiye
gibi bir yarımada Devletiyle herhalde bağ
ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale geti
daşmayacak
bir durumdur. Kaldı ki, bu tutum, ayrı
rilmesi için neler yapılmalıdır?» meselesinin tartışı
ca döviz götürücü bir tutumdur.
lacağı yer elbette burası değildir. Bu, bu amaçla kurula
cak özel. ihtisas komisyonlarının görevidir; ama ben
sizlere bir bilg1! olmak üzere ve belki de bundan sonra
yapılacak çalışmalara yardımcı olur düşüncesiyle bu
konu üzerindeki görüşlerimi kısaca açıklayacağım.
Evvela mevcut gemi inşa sanayimizden
randıman almak zorundayız.

c

/c 100

I
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de Batı Almanya'daki teknik düzeyde j
denizaltı gemisi inşa edilmektedir. Denizaltı gemisi
gibi, refakat gemisi gibi gemi inşa tekniği bakımın
dan çek yüksek düzeyde teknolojiye ihtiyaç gösteren j
harp gemilerini yapan bir ülke, ticaret gemilerin'i çok
rahat yapar.
I
Nitekim yapmıştır da. Gerek Deniz Kuvvetlerimi I
zin tersanelerinde, gerek kamu ve özel sektör tersane I
lerinde beş adet 18 bin tonluk, sekiz adet 5 500 ton 1
luk, dört adet 2 700 'tonluk olmak üzere toplam
144 800 tonluk 17 gemi inşa edilmiş, ancak bunların
anamakineleri, yardımcı makineleri, elektronik cihaz
ları gibi yurt dışından tedariki gerekli kısımları dösiz transferleri yapılamadığı için getirtilememiş, do
layısıyla bu gemiler ilgili tersanelerde bir çelik yığını I
I
halinde bağlanmış durumdadır.
I
Bu itibarla Sayın Bakanımıza öneriyorum; bun I
ların sefere konması için gerekli döviz miktarı takri I
ben 16 milyon dolardır. Yapacakları teşebbüs ile el I
lerinde hazır bulunan yaklaşık 150 bin tonluk bir fi t
loyu en kısa zamanda sefere koymak suretiyle döviz j
tasarrufuna geçmeliyiz.
I
Arkadaşlarım;
Bir gemiyi faaliyete geçirdiğimiz zaman bunun bir
yıl zarfında Türkiye'ye getireceği döviz ile kendisin
den sonraki 2 ila 3 gemi rahatlıkla sefere konur. O
itibarla Sayın Bakanımıza tekrar öneriyorum, 3 ila 4
gem'ilik paketler halinde bu gemileri bir an evvel faa
liyete geçirmesi, ülkemize büyük bir ölçüde döviz
kazandıracaktır.
Deniz ticaret filomuzun açığını kapamak üzere
başvurulacak bir yol da, uygun şartlarla gemi kira
lamak veya satın almaktır.

I
1
I
I
I
I
I

Gemi inşa kapasitemizi artırmalı, özellikle sene
lerden beri bir türlü inşası tamamlanamayan Pendik
Tersanesinin inşası tamamlanarak bu kuruluş hizme
te açılmalıdır.
Liman kapasite ve hizmetleri, dış alım ve dış sa
tımdaki gelişmeye paralel olarak büyütülmelidir. Geç
kalır isek, dışarıya sevk edeceğimiz malları limanlarda zamanında yükleyemeyeceğimiz için, taahhüt
ettiğimiz ülkelere zamanında teslim edemeyiz veya
yurt dışından gelen malları yine zamanında limanlarımızda boşaltamayacağımız için bu malları tüketim
bölgelerine zamanında ulaştırmak da mümkün ola
maz.
Bu konudaki sözlerimi, deniz demek döviz demek tir, deniz demek refah demektir suretiyle bit'iriyorum.
Ş:md'i de arkadaşlarım; boğazlardaki deniz kaza
larını azaltmak amacıyla alınması gerekli önlemler
hususundaki görüşlerimizi arz ediyorum.
Dünya nüfusunun artışı ve hızlı sanayileşmenin
sonucu olarak, dünya deniz ticaret hacmi son 10i ila
15 yıl içinde çok büyük ölçüde bir artış göstermiştir.
Deniz ticaret hacmindeki bu artışa parelel olarak,
dünyadaki ticaret gemilerinin adedinde bir çoğalma
olmuş, ayrıca petrol ve akaryakıt nakliyatı dolayısıyla tankerlerin tonajları büyük boyutlara ulaşmıştır.
Örneğin: evvelce 10 bin ton, 20 bin ton, 30 bin ton
olarak ifade edilen gemi tonajları, bugün 100 bin ton,
203 bin ton, 300 bin ton gibi rakamlarla ifade edilir
hale gelmiştir.

Ayrıca, taşınan malın niteliğinde değişme olmuş,
petrol, akaryakıt, sıvı gaz gibi yanıcı ve patlayıcı
maddeler de deniz ticaret nakliyatı arasında önemli
yer almıştır.
Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak, boğazlardan geçen deniz ticaret gemilerinin adedi de, tonajı
da elbette çoğalmıştır. Zira, başta Sovyet Rusya ol
mak üzere, Karadenize sahildar devletlerin denizyo
luyla yaptıkları dış alım ve dış satım, özellikle petI rol ve akaryakıt Türk boğazlan üzerinden yapılmak| tadır.
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Ayrıca İstanbul, Türkiye'nin dış alım ve satımın
da ticaret gemilerimizin yüklendiği veya boşaltıldığı
en büyük limanlarından biridir.
Boğazlar, Hopa ile İskenderun arasındaki kap ota j
nakliyatımızda kullanılan bir suyoludur.
Keza, nüfusu 4 milyonu aşan İstanbul şehrimiz,
büyük ticaret, sanayi ve turizm merkezidir ve bu şeh
rin bizatihi iki yakası arasında Doğu - Batı mihveri
üzerinde bir iç nakliyatı vardır.
BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim, ona gö
re ayarlayınız.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA HİLMİ FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım ;
Yine ham petrol, akaryakıt ve sıvı gaz gibi yanıcı
ve patlayıcı maddelerin nakli, boğazlar üzerindeki
şehir ve kasabalarımıza, özellikle büyük İstanbul
şehrine büyük ölçüde bir yangın tehlikesini de bera
berinde getirmiştir.
Bütün bunlara ilave olarak, transit nakliyatının
Kuzey - Güney mihveri üzerinde yapılması, İstanbul'
un iç nakliyatının Doğu - Batı mihveri üzerinde ya
pılması, ayrıca İstanbul Boğazında muayyen yerlerde
sol trafik düzeni uygulanıp, daha sonra sağ trafik
düzenine geçmek için gemilerin manevra yapması,
denizde çatışmak için müsait bir zemini de beraber
getirmektedir, hazırlamaktadır.
Bu nedenlerle bahis konusu trafiğin, özellikle İs
tanbul Boğazında günün şartlarına göre ve geleceğin
gereksinmelerine göre yeniden düzenlenmesi ve bir
disiplin altına, bir kontrol altına alınması kaçınılmaz
dır.
Bu düzenleme ve kontrol nasıl yapılmalıdır konu
sunu burada tartışacak değiliz. Yine bu amaçla kuru
lacak özel komisyonlar, bu sorunları ayrıntılarıyla
inceler ve en doğru hareket tarzını keza saptar. Ben
sadece bir kaç nokta üzerinde duracağım.
Evvela, İstanbul ve Çanakkale liman tüzüklerin
de gerekli değişiklik yapılarak, boğazlarda transit ha
linde bulunan gemilerin bu geçişine yeni bir trafik
düzeni getirilmelidir.
Büyük tonajlı gemilerin, özellikle akaryakıt, pet
rol, sıvı gaz gibi yanıcı ve patlayıcı madde taşıyan
gemilerin boğazlara gündüz veya fena görüş şartları
altında girmesi ve boğazlarda seyretmesi önlenmeli
dir.
Trafiğin etkili bir biçimde kontrol altına alına
bilmesi için, boğazlarda
navigation
(navigasyon)
kontrol istasyonlarının kurulması kaçınılmazdır. Büt
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çe Karma Komisyonundaki çalışmalar sırasında bu
amaçla Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine ödenek kon
muş olduğunu öğrenmökten memnun olduğumuzu
ifade ediyor, bu projenin süresi içinde gerçekleş'tfirilmesini bütün içtenliğimizle temenni ediyoruz.
Kazalardan sonra meydana gelecek deniz yangın
larıyla etkili bir biçimde mücadele etmek üzere de,
gerekli yangın savunma teşkilatının kurulması, ihtiyaç
duyulan gemilerin ve vasıtaların tedarik edilmesi de
zorunludur.
Değerli arkadaşlarım;
Sözlerime son vermeden önce, Büyük Atatürk'ün,
«Denizciliği Türk'ün m'illi ülküsü olarak düşünmeli
ve onu az zamanda başarmalıyız.» veciz sözünü bu
rada bir defa daha tekrarlamaktan büyük şeref du
yar. Ulaştırma Bakanlığı 1980 Bütçesinin Ülke ve
Milletimize ve Ulaştırma Bakanlığı camiasına hayırlı
olmasını diler, hepinize en içten saygılar sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
-Sayın Temel Kitapçı, Cumhuriyet Halk
Grubu adına.

Partisi

CHP GRUBU ADINA TEMEL KİTAPÇI (Si
vas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri;
Ulaştırma Bakanlığının
1980 Mali Yılı Bütçesi
üzerinde CHP Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum.
Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerini yürü
ten Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Türk
Hava Yollan, Devet Hava Meydanları, Denizcilik
Bankası, Deniz Nakliyat AŞ ile haberleşme hizmet
lerini yürüten PTT Genel Müdürlüğü ve onlara bağlı
kuruluşlardan meydana gelmiştir.
Ulaştırma önemli bir maliyet unsuru olması nede
niyle ekonomik ve her ferdin günlük yaşamı ile ilgili
hizmetleri yürütmesi bakımından sosyal yönü olan
bir bakanlıktır. Bu kadar ağır görevleri üstlenmiş ol
masına karşın, işlevini normal ölçüler içinde dahi ye
rine getiremediği bir gerçektir. Gerek parlamentoda
ve gerek kamuoyunda çok haklı eleştirilere neden
olan Bakanlık, tüm uğraşılara rağmen hizmetlerinde
en ufak iyileşme yapılamadığı gibi, her yıl bir evvel
ki yılı aratır olmuştur.
Ulaştırma ve haberleşme sektörünün ülkenin ge
lir dağılımı ile yakın ilişkisi vardır. Toplum zengin
leştikçe yeni istemlerle karşılaşır. Sürekli büyüyen bir
sektör olması nedeniyle yatırımların bitmesi söz ko
nusu değildir. Ülke ekonomisi ile orantılı olarak de-
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vamlı büyüyen, gelişen, yeni sorunlarla daima karşı
karşıya olan bir sektördür.
Altyapıyı Ulaştırma Bakanlığı yapmadığı için gö
revinin karayolu, deniz yolu, hava yolu altyapı üze
rindeki hizmetlerin aksaksız, düzenli yürütülmesin
den ibaret sanılmıştır. Ulaştırma Bakanlığının türevi
nin sadece işletme olduğu varsayılmıştır. Ulaştırma
Bakanlığı öyle değerlendirilmiş, devamlı işletmecilik
yönünden eleştirilmiştir. Sorumluluk yüklenen hükü
metler ve yöneticiler ise, birtakım idari tedbirler ala
rak sorunların üstesinden gelebileceklerini zannetmiş
lerdir. Halbuki sorun yüzeysel değil, yapısaldır. Ka
ra, hava ve deniz ulaştırmaları birbirini tamamlayan,
birbirini beslemesi gereken bir bütündür. Bu, ulaştır
manın anaprensibidir. Kara yolu olsun, hava yolu
olsun, deniz yolu olsun, birlikte değerlendirilip ülke
mizin genel ulaşım planı, genel ulaşım politikası çer
çevesinde bir master panı olarak ele alınmalı ve bu
görev mutlaka ve münhasıran Ulaştırma Bakanlığına
verilmelidir. Bu hem ulaştırma sisteminin daha dü
zenli hizmet üretmesini sağlayacak, hem de bugün
her zamankinden fazla önem vermek zorunda oldu
ğumuz kaynak israfına meydan vermeyecektir.
Ulaştırma altyapısının Bayındırlık Bakanlığınca
yapılması, işletme hizmetlerinin ise Ulaştırma Bakan
lığınca yürütülmesi ciddi sorunlar meydana getirmek
te, kaynak israfına yol açabilecek durumlar doğur
maktadır. Örneğin; bundan bir süre önce Sayın Ba
yındırlık Bakanı istanbul'a ikinci bir boğaz köprü
sünün yapılacağını ifade etmişlerdir. Aslında böyle
bir köprünün yapılıp yapılamayacağının 'kararı Ulaş
tırma Bakanlığının olması gerekirdi. Çünkü, boğaz
köprüsü yalnızca istanbul'un bir tarafını diğer tara
fına bağlayan bir köprü olarak
değerlendirilemez.
Eğer böyle bir köprünün yapılması gerekiyorsa, bu,
ülkemiz ulaştırma sisteminin bir parçası niteliğinde
olacaktır. Bu nedenle bu kararın alınması, plan ve
projesinin Ulaştırma Bakanlığınca yapılması doğru
dur görüşündeyiz.
Sayın senatörler;
Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletmelerin kâr ede
bilmesi ve daha rasyonel çalışma sisteminin sağlana
bilmesi için özyönetime geçmek tek kurtuluş yolu
dur. CHP ağırîrklı Hükümet bu yönde çok olumlu ça
lışmalar yapmış, ancak Hükümetin kuruluş biçimi bu
uygulamayı hayata geçirmeyi engellemiştir. Bu ne
denle, CHP Programında belirtilen KİT'lerin bütçe
ye yük olmaktan kurtulmasını sağlayacak ve verimli
hale getirecek bu yönetim sistemi maalesef kurula
mamıştır.
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Bütün KİT'lerde olduğu gibi demir yolu, deniz yo
lu, hava yolu, yönetim kurullarının bu işletmelerde
tecrübe" kazanmış kişilerden oluşması, işletmelerin da
ha verimli bir çalışma sisteminin kurulmasında ilk
ve en önemli faktördür. Bakanlık temsilcilikleri ge
nellikle politik atamalar olduğu için işletmeyle ilgi
si olmayan kişiler yönetime geçmekte, işi kavrayıncaya kadar ya dönemi bitmekte, ya da politik neden
lerle görevlerinden uzaklaştırılmaktadırlar. Bu atama
ların diğer bir çökertici etkisi de işinin ehli, yetenek
li kişilerin en yüksek kademeye kadar gelme umutla
rının kalmamış olmasıdır.
Sayın senatörler;
Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Sayın Ulaştırma
Bakanı da aynı hatalı tutum içine girmiş, Bakanlığa
bağlı bütün işletmelerde tüm üst kademe yöneticileri
ni ve yönetim kurullarını değiştirerek buraya tama
men politik atamalar yapmıştır. Sayın Ulaştırma Ba
kanının «Türk Hava Yollarını daha iyi çalışır hale
getireceğiz»! şeklinde demeç vermiş olmasına karşın,
karar organı olan Yönetim Kuruluna yapılan atama
ların niteliği bu demecin tamamen bir temenniden
öte birşey ifade etmeyeceği gerçeğini ortaya koymak
tadır. Çünkü, Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna
iktidara yazılan ile hizmet etmiş bir gazeteci ile AP
Gençlik Kollarında görev yapmış bir kişiyi atamış
tır. Bu kişilerin Hava Yolları yolcusu olmaktan öte,
havacılık ve havayolları ile ilgili bilgi ve tecrübeleri
olacağını sanmıyoruz. Nitekim, Türk Hava Yolların
da salt politik nedenlerle 14 kişinin işine son veril
miş ve bu olay Türk Hava Yollarında karışıklığa ne
den olmuştur. Aynı tür şikâyetler Deniz Nakliyat Şir
ketinde de olmuş, bu Şirkete atanan 2 üst derece yö
neticisinin meslekle ilgili kimseler olmadığı ve bun
ların işletmeye yararlı olamayacağı Deniz Nakliya
tında çalışanlarınca ifade edilmiş ve uygulama tepki
ile karşılanmıştır.
Benzer uygulamalar, Devlet Demir Yolları ve De
nizcilik Bankasında da devam etmiştir. Bünyeyi tam
bilmeden meslekten olmayan yöneticilerin yapacak
ları uygulamaların son derece olumsuz birtakım so
runlar doğurması doğaldır. Nitekim, son ekonomik
önlemlerle birlikte Denizcilik Bankasında uygulanan
yüksek oranlı zam, bu hatlardan yararlanan binlerce
kişiyi perişan etmiştir ve halkın büyük ölçüde tepki-,
sine yol açmıştır. O kadar ki, Denizcilik Bankası Ge
nel Müdürü kararın tekrar gözden geçirilebileceğini
ifade etmiştir. Bu olay da yönetimin ne kadar halk
psikolojisinden uzak olduğunun acı bir ifadesidir.
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Halkı bir tarafa atarak ekonomik önlemler alına
maz. Zamlar kişilerin alım gücünü aşacak boyutlar
da ise, birtakım sosyal sorunların gelişmesine yol aç
maması mümkün değildir. Nitekim, İstanbul'da bu
konuda çok tipik bir olay cereyan etmiştir. Bugün
Türk Hava Yollarında yapılması beklenen zam da
aynı tepkiyi doğuracak niteliktedir. Zamların o ka
dar büyük boyutlarda olacağı tahmin ediliyor ki, an
cak gelirleri vergi dışı kalan kara servet sahiplerinin
yararlanabileceği bir ulaştırma sistemi haline dönüş
türülecektir. Türk Hava Yolları.
Sayın senatörler;
Türk Hava Yollarının hizmetlerinin daha iyi ya
pılabilmesine ve aksamaların önlenmesi için önemli
sorunlarından biride aynı hizmetleri yürüten Devlet
Hava Meydanları İşletmesinde çalışanlarla Türk Ha
va Yollarında çalışanlar arasındaki aşın ücret denge
sizliğidir. Bu dengesizliği asgariye indirebilmek için
Devlet Hava Meydanlarında çalışanlara lojman tah
sisi yapılmasıyla bir ölçüde giderilebileceğini sanıyo
ruz. CHP ağırlıklı Hükümet zamanında bu konuda
çalışmalar başlamış idi. Yeni Hükümetin de bu so
runa eğilmesini hem Devlet Hava Meydanlarında ça
lışanlara maddi imkân sağlaması, hem de Türk Hava
Yollarının daha verimli ve uyum içinde çalışmasına
katkıda bulunması bakımından üzerinde durulması
gereken bir konu olduğu inancındayız.
Sayın senatörler;
Uzun zamandan beri ülkemizde «Karayolu mu,
demiryolu mu?» tartışması sürüp gitmektedir. Özel
likle enerji darboğazının büyük boyutlara ulaştığı gü
nümüzde bu tartışma daha çok yoğunluk kazanmış
tır. İktisat teorisi, demir yolu taşımacılığının yüksek
trafik yoğunluğu, uzak mesafe, belli nitelikteki yol
lar için belirli koşullarda karayolu taşımacılığına gö
re daha yüksek sosyal ve ekonomik yarar sağladığını
kabul ederler. Demiryolu taşımacılığının birim taşı
ma maliyetini reel anlamda düşünmek yanında, akar
yakıt tasarrufu sağlanması, dolayısıyla döviz tasarru
fu, düşük kaza ihtimali, emek tasarrufu ve çevre kir
lenmesi gibi çağdaş toplumların önem verdiği konu
lardaki üstünlüğüdür. Bu özelliklerinden dolayı dün
yanın hemen hemen bütün devletlerinde taşımacılık
daha çok demiryolu ile yapılmaktadır. Türkiye'de ise
istatistikler incelendiğinde görülecektir ki, demiryolu
taşımacılığı çok gerilerde kalmıştır.
Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi taşımacı
lıkta ön planda demiryolu taşımacılığına önem ver
memiz ve bunda da öncelik yük taşımacılığı ve son-
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rada yolcu taşımacılığının ele alınması gerekmekte
dir. Ülkemizde yük taşımacılığının 3/4'ü karayolu ile
yapılır. Oysa karayolu taşımacılığı, demiryolu taşıma
cılığından 2,5 kere, denizyolu taşımacılığından üç ke
re daha pahaldır. Bu tür sorunlarla karşı karşı kalan
diğer kalkınmış ülkeler dahi petrol bunalımının baş
lamış olduğu 1973 yılından bu yana konu üzerinde
hassasiyetle durmuşlar ve gerekli tedbirleri derhal al
mışlardır. Bazı kalkınmakta olan ülkelerde, örneğin;
Hindistan'da oldukça akıllı yaklaşımlar olmuş, petrol
bunalımı ile birlikte demiryollarına dönük çalışmalar
yapılmıştır. Bunların sonucu olarak demiryollarında
tüketilen enerji, karayollarında tüketilen enerjinin iki
katına çıkmıştır. Türkiye'de ise, enerji bunalımının
giderek büyük boyutlara ulaşmış olmasına rağmen,
hiçbir ciddi önlem alınmamıştır. Dünyanın bütün ül
kelerinde olduğu gibi, taşımacılıkta ön planda demir
yolu taşımacılığını ele almamız, öncelikle yük taşı
macılığını demiryolları ile yapmamız artık vazgeçil
mez bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu,
karayolu taşımacılığının ihmal edilmesi
anlamında
ele alınmamalıdır.
İstanbul İktisat Fakültesinin yapmış olduğu bir
araştsrmada
görülmüştür ki, kamyonla
taşımalar
200 - 250 kilometreye kadar taşımalarda
ekonomik
olmakta, daha uzak taşımalarda ise ekonomik bakım
dan olumsuz etki yapmaktadır. Özellikle demir, kö
mür, çimento, maden, feul - oil gibi cinsten eşyalar
uzun mesafeye taşınmaları gerektiğinde mutlak su
rette demiryolu tercih edilmelidir. Bu yüklerin demiryollarmea daha fazla taşınır hale getirilmesi birim
maliyete büyük ölçüde etki yapacağından ülke eko
nomisi bakımından yararlı olacaktır. Bu itibarla, Denıi^ollarımn bu işlevini tam anlamı ile yerine getire
bilmesi için 1974 - 1975 yıllarında hazırlanmış olan
daha sonra da 1978 - 1979 yıllarında revize edilen
10 yıllık planının mutlaka U5^gulanmaya konması zo
runludur.
Eskimiş olan demiryolu hatları, artılc ülkemizin
gerektirdiği taşımacılığı yapamamaktadır. Demiryolu
nun altyapısı olan raylar, traversler, köprüler ve tü
nellerin çağımız koşullarına göre yenilenmesi gere
kir. Bu aynı zamanda işsizliğin büyük boyutlara ulaş
tığı ülkemizde bu tip işlerin emek - yoğun teknoloji
leri gerektirdiğinden yeni iş imkânları yaratması ba
kımından da yararlı olacaktır.
Demir - Çelik sanayimizde demiryolu rayı yapı
mı ön plana alınmalıdır. Demiryollarımıza
gerekli
tipte 18 metrelik rayların yapılması için, Karabük'te
350: —
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yeni yatırımlar yapılmalıdır. Devlet Demir Yollarının
halen 23 milyar hamton/kilometre olan taşıma kapa
sitesi, ülke ihtiyacının çok gerisinde kalmıştır. Bu ka
pasitenin 100 milyar hamton/kilometreye çıkması
amaçlanmış ve bu talebi karşılayabilmek için 1987
yılı sonuna kadar 40 bin adet yük vagonuna ihtiyaç
olduğu belirlenmiştir.
Ancak, gerçekten ülkemizin onur duyabileceği ula
şım endüstri kuruluşları olan Adapazarı. Eskişehir
ve Sivas fabrikaları en yeni teknoloji ile donatılmış
olmalarına karşın, amaçlanan programın gerçekleşti
rilmesi güçtür. Toplumumuzu bir kanser gibi kemi
ren partizanlık bu fabrikaların verimli çalışması için
en büyük engeldir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, bu
fabrikalar iş üretmek yerine politika üreten
birer
merkez haline gelmişlerdir.
Sayın senatörler;
Üzerinde önemle durulması gereken diğer bir ko
nuda transit taşımacılığıdır.
Avrupayı Asya'ya köprü gibi bağlayan Türkiye'
de ülke içi taşımacılığı yanında transit taşımacılığına
da yer verilmelidir. Edirne'den doğuya, güneyde İs
kenderun'a kadar çift hat hazırlanmalıdır.
Avrupa'dan gelen katarları süratle Asya'ya geçir
mek için Sirkeci - Haydarpaşa tren tüneli çalışmala
rının hızlandırılması gerekınekttedir. Bu konuda ha
zırlanmış olan projeler hayata geçirilmede geciktiril
memelidir. AP azınlık Hükümetinin 2 nci boğaz köp
rüsünün yapılacağını ifade etmesiyle daha yararlı ola
cağına inandığımız tren tünel projesinin rafa kaldırıl
masından endişe etmekteyiz. Oysa demiryolu tüneli,
bugünkü feribot sistemini kaldıracak Avrupa ile As
ya arasında sürekli bir bağlantı kurulmasını sağlaya
caktır. Ayrıca bu tünel İstanbul - Kadıköy metrosu
nun bir başlangıcı olacak ve banliyö treni Pendik Küçükçekmece arasında çalışmaya başlayacakır.
Sayın senatörler;
Artık bugün görünen gerçek şudur ki, mevcut eko
nomik yapı ülkenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.
Ürettiğimiz tükettiğimize yetmemekte, dışarıya sattı
ğımız ihraç mallarından elde ettiğimiz gelir ülkemi
zin ihtiyacı olan petrolü bile karşılayamamaktadır.
Bırakınız yeni sanayiler kurmayı, mevcut sanayile
rin dahi çarkını çevirebilmek için en az 6 milyar do
lara ihtiyaç vardır. Tarihinin en bunalımlı ekonomik
koşullarım yaşayan Türkiye yeni kaynaklar, yeni eko
nomik manivelalar bulmak ve bunlara ağırlık ver
mek zorunluluğundadır. Ülkemizde bu potansiyel var
dır. Bunlardan biri de deniz taşımacılığıdır. Bu konu
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yıllarca ihmal edilmiş, gerekli ağırlık ve önem maa
lesef verilmemiştir.
Türkiye denizi çok büyük olan bir ülkedir. Nü
fus arttıkça, sanayii ve tarım geliştikçe deniz ulaştır
ma hacminde büyüyecektir. Türkiye bugün dışalım
ve dışsatımının c/c 95'inden fazlasını deniz yolu ile
yapmaktadır. Buna rağmen şu anda elimizde 376 ta
ne gemimiz vardır ve bunların çoğu da eskidir. Top
lam tonaj ise 1,8 milyon tondur. Bu durumda mev
cut kapasitemiz dışalım ve dışsatım yüklerimizi ta
şımaya yetmemekte ve dışarıya bir milyar liraya ya
kın döviz ödemekteyiz. Sanayimiz ve ticaretimiz ge
liştikçe bu ödeme daha da büyük boyutlara ulaşa
cak, dış ödemeler dengemizde olumsuz etkisini artı
racaktır. Bu nedenle Türkiye bu çok önemli potansi
yelini harekete geçirmek için vakit kaybetmemelidir.
Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik du
rum yukarıda da belirttiğimiz gibi bunu zorunlu kıl
maktadır. Öncelikle gemi adedini artıracak tedbirler
alınmalı, kamu ve özel tersanelerin ihtiyacı olan kre
di sorunu çözümlenmeli, tersaneler tam kapasite ile
çalışır hale getirilmelidir. Halen döviz darboğazı ne
deniyle bir kısım malzeme ithal edilemediğinden is
kelet halinde bekleyen gemiler için gerekli döviz sağ
lanarak bu gemiler devreye sokulmalıdır. 1968 yılın
da başlamış olmasına rağmen bugüne kadar bitiril
memiş olan Pendik Tersanesi devreye sokulmalı, bu
rada yapılması düşünülen gemi motoru yapımı ele
alınmalıdır.
Sayın senatörler;
Ulaştırma Bakanlığının ulaştırma hizmetlerini top
lum ihtiyaçlarım karşılayacak çağdaş bir yapıya ka
vuşması için alınması gereken önlemleri satır başları
halinde tekrar arzetmek istiyorum :
— Ülkemiz ulaştırma politikası, genel ulaşım pla
nı içerisinde, şehir içi ulaştırma sistemi de dahil il
gili kuruluşlarla koordine edilerek bir mastır planı
içinde ele alınmalıdır.
— Ulaştırma Bakanlığına bağlı tüm KİT'ler ve
fabrikalar politikadan arındırılmalı ve kuruluşların
yönetimine bünyeden yetişmiş yetenekli ve yansız ki
şiler getirilmelidir.
—• Ulaştırma Bakanlığına bağlı KİT'lerin daha
verimli ve kâr edebilir hale gelmesini sağlayacak öz
yönetim sistemine mutlak dönüştürülmelidir.
Sayın senatörler;
Sözlerime son verirken bu öneri ve eleştirilerimi
zin dikkate alınması umuduyla Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesinin Ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını di-
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ler, Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar),
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Özer, Adalet Partisi Grubu adına buyurun
efendim.
AP GRUBU ADINA HAMDİ ÖZER (Malatya)
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Ulaştırma Bakan
lığının değerli mensupları;
Ulaştırma Bakanlığının Bütçesi üzerinde Adalet
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu adına görüş ve
dileklerimizi sunmadan önce hepinizi saygı ile selam
larım .
Sayın senatörler;
Bu Bakanlığın adı, O'nun görevini ve önemini be
lirtmektedir.
Ulaşım ve haberleşme sistemi, bir vücudun kan
damarları ile sinir sistemine benzer. Bir vücudun can
lı olması bunların düzenli işlemesine, sağlıklı olması
da tüm organlarına yaygın bulunmasına bağlıdır.
Böyle olunca bir ülkenin canlı ve sağlıklı olabil
mesi ulaşım ve haberleşme sisteminin düzenli ve tüm
bölgelerine yaygın olmasını gerektirir.
Sayın senatörler;
Ulaşım ve haberleşme hizmetleri toplum yaşamın
da duyarlı ve uyarlı olmayı sağlayan hizmetlerdir. İn
sanoğlu için bundan daha yararlı bir hizmet düşünü
lemez denilse yeridir.
Hele Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve sosyo - eko
nomik durumu, bu hizmetlerin değerini milli değer
haline getirmiş bulunmaktadır.
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ve ondan kopan toplumlar, kör ve k ötürüm kalmaya
mahkumdurlar.
Toplumlar arasında yaşam dengesi kurmak, an
cak kültür, bilim, teknoloji ve ekonomik alış - verişiyle sağlanabilir. İşte bu alış verişin ilk aracı haber
ve hareket ulaşımıdır.
Ulaşımda sürat ve emniyet en başta gelir. Bu ula
şım geniş kapsamlı, çeşitli, modern, rahat ve ucuz
olursa kamu. yararına hizmet niteliğini taşır ve sos
yal devlet anlayışına uyar. Aksi halde rekabetlere ye
nik düşer ve kendisinden beklenileni topluma vere-.
mez,
Çağdaş ulaşım ve haberleşme araçları uzaklık en
gelini yenmiş, kıtaları, okyanusları ve uzayı kendi
menzili içine almıştır.
Buna rağmen çağın neresinde bulunduğumuzu ve
nelere takılıp kaldığımızı bilmekte zorluk çekmekte
yiz. O kadar gerilerdeyiz ki, ilerdeki katara ulaşabil
mek için hiçbir istasyonda durmamak zorundayız.
Sayın senatörler;
Bir ülkenin tüm kurumları arasında, herkes tara
fından teftişi en kolay yapılan ve hakkında en isa
betli not verilen kurum ulaştırma ve haberleşme ku
rumlarıdır.
Bunların başta gelen belirgisi seyir - sefer tarifesidir.
Saatle ilişki kuramayan ve tesadüfe bağlı kalan
bir tarife modeli güveni tahrip eder.

Nüfusun ve milli gelirin artışı, sanayiin yaygın
hale gelişi, kentleşmeye doğru akın ve turizm akışı
nın yaygınlaşması, kültür mübadelesinde bütünleşme
nin sağlanması, ulaşım ve haberleşme politikasını kal
kınma politikasının anafaktörü haline getirmiştir.
Özellikle milli savunmanın sürat, emniyet ve kitle
ulaşım ihtiyacı, bugün tüm ihtiyaçlarımızın
önüne
geçmiş bulunmaktadır.

Bizdeki ulaştırma ve haberleşme sistemindeki ba
şıboşluk herkesçe bilinen bir hastalıktır. Koordine
yoktur. Gövde ile baş uyarlı ve duyarlı biçimde mon
te edilmiş değildir,
Sistem bozuktur. Bu bozukluk mazeret göstermek
le giderilemez. Bunu düzeltmek gerek. Alt ve üst ya
pılar, teknik nedenler, personel yetersizliği ve yete
neksiz personel üzerinde ısrarla durmak ve noksan
ları gidermek gerek. Teknik araç sağlanmalı, teknik
personel tatmin edilmeli ve tüm personel eğitilmeli
dir.

Görülüyor ki, özetlemeye çalıştığımız bu hizmet
lerin önemiyle orantılı bir ulaşım ve haberleşme hiz
metine maalesef sahip değiliz.
Sayın senatörler;
Bilim ve teknolojik araştırmalar
gösteriyor ki,
tüm varlıklar, zaman faktörüne bağlı olarak sürekli
bir hareketle değişerek gelişmektedir.
Bir toplum, bulunduğu çağa uyarlı; yani çağdaş
ise diri ve dinamik; ondan kopmuşsa ölü sayılır.
Bugün teknolojik ve nükleer bir çağda yaşıyoruz.
Artan bir hızla ilerleyen bu lokomotife tutunamayan

Sayın senatörler;
Kalkınma planlarımızda bölgelerarasında denge
sağlamak, bir amaç olarak alındığı halde, üzülerek
belirtelim ki, bu amaç bir serap olmakta devam edi
yor.
Bir ülkenin bölgeleri arasında kalkınma farkları
uçurum haline gelirse, o ülkede birlik ve dirlik dü
zeni sarsılır. Bölgecilik ve halklar sloganı bölücüle
rin ve bozguncuların sermayesi haline gelir. Bu slo
ganları yasaklamaktan ziyade bu görünümü ortadan
kaldırmak gerek.
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Milletiyle ve ülkesiyle bölünmez bir bütün olan
Devletimizde, bölgeler ve bölgedelkiler arasında kal
kınmayı, refahı ve kardeşliği eşit düzeye getirmek zo
rundayız. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz, geçmiş
çağların karanlığında uzun süre unutulmuş ve çok
gerilerde kalmıştır. Bu sebeple yüz yılların yığılı dert
leri sıra dağlar haline gelmiştir.
imparatorluğun hatalı politikasından Cumhuriye
timize miras kalan bu dertleri bir an önce gidermek,
her hükümetin en başta gelen görevi olmalıdır.
Trenlerimiz, gemilerimiz, uçaklarımız ve haber
leşme araç ve gereçlerimiz bölgelerimizin geri kal
mışlığına göre değil, insanlarımızın eşitliği ilkesine
göre tahsis edilmelidir.
Sayın senaörler;
Ülkemizde sosyal ve ekonomik bütünlüğü sağla
mak, milli savunma ve iç güvenlik hizmetlerini sü
ratle yürütmek için ulaştırma ve haberleşme hizmet
ağının çok sık ve köyleri içine alacak kadar geniş
kapsamlı olması gerekir.
Yurt içi ve uluslararası ulaştırma ve haberleşme
hizmetlerimizi geliştirmek ve bunları birbirlerini bes
ler biçimde koordine etmek, sürat, emniyet, konfor
ve uygun ücret faktörleri üzerinde titizlikle durmak
gerek.
Ülkemizin Avrupa ve Asya kıtaları
arasındaki
'köprü durumundan yararlanarak ulaştırma ve haber
leşmede gayret
gösterilmelidir. Yunanistan. Suriye
ve Sovyet Rusya'ya kaymış olan bu transit güzergâ
hı, tabii ve en kısa yörünge olan ülkemize çevrilmelidir.
Toplu taşımacılığa ağırlık vererek özellikle Demir
ve Denizyolları ulaştırmasına çok önem verilmelidir.
Böylece ülkenin altında ezildiği akaryakıt masrafı hafifletilmelidir.
Demir yollarında çift hat ağlarını tesise süratle
koyulmalıdır.
Hava ulaştırma hizmetlerine gelince; şunu kesin
likle diyebiliriz ki, bugün dünyada en tez yenilenen
ve birgün öncekini demode eden sanayi uçak sana
yiidir.
İnsanoğlu yeryüzünde aradığı hemen herşeyi bu
labilmiş, şimdi tüm çabalarıyla göklere yönelmiştir.
Eğer bir devlet kendi varlığını korumak isterse çok
büyük fedakârlıkla uçağa sarılmak zorundadır.
Sık sık yenilenen ve bir öncekini yenebilen uçak
lara sahip olmak, devlet hazinelerini takatsiz hale
getirmekte ve fakat iyi bir işletmecilik sayesinde da
ha takatli duruma erişmek mümkün olmaktadır, İş-

6 . 2 . 1980

O : 3

te bu anafikirden hareketle hava ulaştırma hizmetle
rimizin ileri ülkelerin işletme sistemine parelel olma
sı gerekli bulunmaktadır.
Hava liman ve meydanları ile uçaklar ve uçuş
hizmetleriyle ilgili araç ve gereçler modern, çeşitli ve
bol sayıda olmalı. Yeterli ve yetenekli personele sa
hip bulunmalı. Ancak böylece uluslararası rekabet
lere dirençli bir hava ulaştırması mümkün olabilir.
Aynı hizmeti oluşturan personel arasında ayrıcalık
yaratan uygulamalardan kesinlikle sakınılmalıdır. Bu
gün THY personeli ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi personeli arasında ücret ve özlük hakların
daki eşitsizlik giderilmedikçe düzenli bir hizmet bek
lemek boşunadır. Bu farklar giderilmeli ve eşitlik
sağlanmalıdır. Yetenekli personel yetiştirmek üzere
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir Sivil Havacılık Eği
tim Merkezi kurulmalıdır.
Yurt içi hava ulaştırmasında geniş kapsamlı bir
sefer tarifesi uygulanmalıdır.
Yolcuları saatlerce yerinde çakılı tutan ve canın
dan bezdiren sefer düzensizliğinden kurtulmanın ça
resi biran evvel bulunmalıdır.
Sayın senatörler;
Deniz ulaştırma hizmetlerine gelince; bunu ifade
etmek yüreklere acı vermektedir. Bir zamanlar Akdenizi bir Türk gölü haline getirmiş olan denizciliği
mizden bugün sadece özlenen hatıralar kalmıştır. Bir
deniz ülkesi olan Türkiye limanları bugün yabancı
gemilere avuç açar hale gelmiş bulunmaktadır.
Sayın senatörler;
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin önemi ile
bizdeki noksanlıklarını genel çizgiler halinde arz et
miş bulunuyoruz.
Esasen bütçe raporunda da bu konuda yeterli
açıklamalar vardır. Bunları tekrarlayarak
vaktinizi
almak istemiyoruz. Bu rapordaki teklif ve temenni
ler Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubunun
da, Milletimizin de ortak dileğidir.
Bu dileğin tahakkuku yolunda Bakanlığın va'atleri umut vericidir.
Çeşitli statülere tabi kuruluşlar arasında koordine
sağlamak suretiyle hizmetleri disipline edecek kanun
lara süratle ihtiyaç bulunduğuna inanmaktayız.
Bu amaçla Bakanlığın hazırlamış olduğu kanun
tasarılarını takdirle karşılamaktayız.
Bu kanaatimizin ışığı altında Bütçenin Ülkemize,
Milletimize ve Ulaştırma Bakanlığı camiasına hayırlı
ve uğurlu olması dileği ile Grubum ve şahsım adına
hepinizi saygı ile selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar).
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Oğuz?... Yok.
Sayın Karaosmanoğlu.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan; vakit geçti. Bendeniz, Türk Hava Yolla
rının içinde bulunduğu durumu dile getirecektim: Sa
yın Bakan bu işi nasıl olsa halleder. Geç de oldu,
vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz; peki efendim.
Sayın Savaş?... Yok.
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Ulaş
tırma Bakanı Sayın Hüseyin Özalp; buyurun efen
dim.
Sayın Bakan; sorular dahil, süreniz 30 dakikadır.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun değerli üyeleri;
Ulaştırma Bakanlığının 1980 mali yılı Bütçesi üze
rindeki, Cumhuriyet Senatosunun sayın gruplarının
tenkitlerini, temennilerini ve önümüzdeki günlerde
çalışmalarımıza ışık tutacak düşüncelerini dikkatle
dinledim.
Şimdi bu tenkitlere konuşmamın muhtelif bölüm
lerinde yeri geldiğinde gerekli cevaplarımı sunaca
ğım,
Değerli arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığı, hepiniz takdir edersiniz ki,
çok yönlü ve çok değişik çerçeveli hizmetlerin man
zumesini kendi bünyesinde toplamış bir müessesedir.
Bu müesseseden evvela ne bekleniyor, ne isteniyor?
Müessesenin bünyesi istenenlere yeterli bir yapıya
sahip mi, yoksa bu müesseseyi istenilen hizmetleri
gerçekleştirecek bir seviyeye, bir strüktüre ve bir
reorganizasyona kavuşturmak mı gerekiyor? Evvela
meseleye bu noktadan bakmamız gekir.
Değerli arkadaşlarım;
Evvela şunu takdir etmek gerekir ki, Ulaştırma
Bakanlığı bünyesi henüz Türk ekonomisine ve vatan
daşlarımızın beklediği hizmetlere cevap verecek tek
nolojik ve ekonomik bir seviyeye gelememiştir, Bu
nu açıkça itiraf etmek mecburiyetindeyim. Yani Ulaş
tırma Bakanlığı yapmakta olduğu, yaptığı hizmetlerin
şu anda gerisinde bulunmaktadır. Esasen, Ulaştırma
Bakanlığı kurulmadan önce, bu hizmetlerin bir kıs
mı, Nafıa Vekâleti bünyesinde ve diğer bir kısmı da
Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte idi. Za
manla bu şekildeki hizmetlerin başarıya ulaşmadığı
görülmüş ve bilahara bu hizmetler bir kanun ile Ulaş
tırma Bakanlığının bünyesinde toplanmıştır. Zamanla
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bu da kâfi görülmemiş ve Ulaştırma Bakanlığı bün
yesine yeni birimler ve yeni üniteler ilâve etmek su
retiyle Ulaştırma Bakanlığının ekonomiye ve sosyal
hayatımıza daha önemli çapta katkıda bulunması is
tikametine gidilmiştir. Bu 1972 yılına kadar devam
etmiş; fakat o tarihten, itibaren Ulaştırma Bakanlığı
bu teknolojik gelişmelere paralel olarak kendisini
bu noktalara adapte edememiştir.
Bunu bazı örneklerle değerlendirmek mümkündür.
Bugün Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde birçok duplikasyonlar mevcuttur. Mesela, Türk Hava Yolları ile
Devlet Hava Meydanları birbirini tamamlayan, birbi
rini bütünleyen hizmetler olmasına rağmen, bu iki
bünyenin değişik yapıya sahip olması, bu hizmetlerin
daha süratle, daha başarılı istikamette yapılmasını
engellemektedir. Mesela, Türk Hava Yolları anonim
bir şirkettir. Burada ücretler astronomik bir seviye
ye yükselirken, Devlet Hava Meydanları, 657 sayılı
Personel Kanununa göre hizmet görmekte ve bura
daki çalışan personel de normal Personel Kanunu
bünyesine göre terfi etmekte ve o şekilde ancak yük
selebilmektedir. Bir tarafta aynı hizmeti gören bir
müessesede personel 40, 50, 60 bin lira ücret alacak,
diğer tarafta aynı hizmeti gören personel 5 bin veya
hut 10 bin lira bir ücret alacak... Bunu izah etmek,
bunu anlamak mümkün değildir. Buna mutlaka bir
çare bulmak gerekmektedir.
Diğer taraftan, Türk Hava Yolları ve USAŞ...
Bu da aynı hizmetleri yapmaktadır. Bunlar da hizmet
ler konusunda duplikedirler. Bunları da birleştirmek
ve aynı hizmetleri bir çatı altında yapmak gerekmek
tedir. Gördükleri hizmet aynıdır; ikram hizmetleri
dir, bagaj hizmetleridir, kargo hizmetleridir. Bunları
birleştirdiğiniz takdirde bu hizmetlerin de daha ba
şarılı bir istikamete yönelmesi mümkündür.
Sadece duplikasyon bu noktada değil, yatırım ba
kımından da mevcuttur. Devlet
limanlarını, hava
meydanlarını, Devlet Demir Yolları inşasını Ulaştır
ma Bakanlığı talep eder, Bayındırlık Bakanlığı bunu
inşa eder, ihale eder, tamir eder, bitirdikten sonra
bunu Ulaştırma Bakanlığına verir. Ulaştırma Bakan
lığı da bunu işletir, hizmete açar.
Bence işleri de başladığı noktadan bittiği noktaya
kadar bir bakanlık bünyesinde toplanmalı ve benim
ölçülerim, bu işler de Ulaştırma Bakanlığı bünyesin
de toplanmalıdır. Bunlar bence bünyeyi rahatsız eden
ve bünyeyi Türk ekonomisine gerekli katkılarda
bulunmayı ve halka dönük hizmetlerde daha başarılı
olmasını engelleyen en önemli faktörlerdir.
354 —

C. Senatosu

B : 31

Bu hattı zatında tabii bir Devlet meselesidir. Bir
bakanın kısa sürede bunları halletmesi ve faydalı bir
istikamete yöneltmesi mümkün değildir; ama burada
şu anda Ulaştırma Bakanı olarak açıkça ifade edi
yorum ki, Ulaştırma Bakanlığının Türk ekonomisine
ve Türk sosyal hayatına her müesseseden daha fay
dalı hale gelmesi, başarılı hale gelmesi isteniyorsa,
biraz evvel söylediğim fikirler istikametinde mesele
yi gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunun da Devle
tin üzerinde önemle durması gereken bir mesele ol
duğunu değerli senatör arkadaşlarıma ifade etmek is
tiyorum.
Değerli senatörler;
Ulaştırma Bakanlığının hizmetlerini iki yönde mü
talaa etmek lazım. Bunlardan birisi hizmetlerin va
tandaşa arzıdır, arzda görülen noksanlıklardır, kusur
lardır, göze ve kulağa ters gelen yönleridir. Diğeri
de, Türk ekonomisine ve Türk soyal hayatına katkı
larıdır.
Ulaştırma Bakanlığı ekonomik ve sosyal hayatı
mızı ne kadar müspet manada etkilerse etkilesin, eğer
biraz evvel ifade ettiğim vatandaşımızın, insanların
24 saatlik yaşantısının her bölümüne giren ulaştırma
hizmetlerinin noksanlarını, kusurlarını, eksiklerini
kulağa ve göze ters gelen yönlerini düzeltmediğimiz
sürece, Ulaştırma Bakanlığını vatandaşlarımızın gö
zünde iyi manada görmek mümkün değildir.
Bugün bütün vatandaşlarımız Devlet Demiryolla
rının tehirlerinden şikâyetçidir. Vatandaşlarımız Türk
Hava Yollarının tehirlerinden şikâyetçidir. 01, 02, 03,
06 ne ise, numaraları açtığı zaman normal zamanın
da cevap verilmemesinden dolayı şikâyetçidir veya
hut da bu görevi yapan memurların durumundan şi
kâyetçidir. Türk Hava Yollarının veya Devlet Hava
Meydanlarının terminallerinden
şikâyetçidir, restorantlarından şikâyetçidir, kafeteryalarından
şikâyet
çidir ve Türk Hava Yollarında uçağa binerken, uçak
tan inerken maruz kaldığı kötü muameleden şikâyet
çidir ve hatta uçaktan indiği zaman gerek Yeşilköy'de
ve gerekse Esenboğa Hava Meydanında hakikaten
bir soygun düzeni kurmuş olan taksi duraklarından
ve bu duraklarda çalışan taksilerden ve şoförlerden
şikâyetçidir. Devlet Demiryollarındaki kirlilikten şi
kâyetçidir, vagonların durumundan şikâyetçidir, restorantların durumundan şikâyetçidir.
İşte, Ulaştırma Bakanlığı olarak bence en önemli
görev budur. Bu görevler derhal düzeltilmeli ve hal
kın arzu ettiği, memnun olduğu bir seviyeye getiril
melidir; ama değerli senatör arkadaşlarım takdir eder
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ler ki, bir lokomotifi nasıl birdenbire harekete geçir'
mek mümkün değil ise, bu söylenen kusur ve nok
sanları da kısa zamanda hemen kesip atmak ve düz
gün bir noktaya getirmek mümkün değildir.
Burada şunu da ifade etmek isterim. Mesele sa
dece istemek değil, hizmet etmesini beklediğimiz kişi
lere de bazı sosyal haklar, bazı imkânlar ve onların
çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek bizim de baş
lıca görevimiz olmalıdır.
Ben bundan iki gün evvel şehirlerarası telefonda
çalışan memurelerin çalıştığı yerleri, şartları ve yat
tığı yerleri gördüm. Açıkça ifade ediyorum, o yatak
hanelerin, insanların yattığı bir yatakhane olarak mü
talaa etmek mümkün değildir.
Bir taraftan isteyeceğiz; ama diğer taraftan da
onlara bazı sosyal haklar ve onların çalışma şartları
nı daha düzgün, daha iyi hale ve daha müsait hale
getirmek de bizim vazifemizdir. Bunları tam mana
sıyla yerine getirdiğimiz takdirde, elbette ki hizmet
leri ve çalışmaları da o manada ve o ayarda istemek
ve beklemek de bizim görevimizdir.
Bu düşünceyledir ki, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da çalışan PTT, Devlet Demiryolları ve Türk
Hava Meydanları mensubu memurların ve personel
lerin bu manadaki sıkıntılarını gidermek için o böl
gelere has olmak üzere, oradaki memurlarımızın has
tane, kreş, talebe yurdu ve diğer ihtiyaçlarını mahal
linde gidermek maksadıyla Bakanlığımız gerekli bü
tün çalışmalara başlamış ve bu memurlarımızın bu
konudaki ihtiyaçlarının en kısa vadede giderilmesi is
tikametine gitmiş bulunmaktadır.
Meselenin ekonomik ve sosyal yönüne gelince :
Değerli senatörlerimiz;
Herkes şunu bilmelidir ki, ulaştırma ve haberleş
me Türk ekonomisinin itici bir gücüdür. Ulaştırma
ve haberleşme hizmetlerini içinde bulunduğumuz şart
ların en üst seviyesine getiremediğimiz takdirde, eko
nomik çalışmalarımızda başarıya ulaşmamız müm
kün değildir. Ulaştırma ve haberleşme ekonominin
kan damarlarıdır. Bunlar ne kadar güzel, ne kadar
rasyonel ve ne kadar iyi çalışırsa, ekonomimiz de o
seviyede daha iyi istikametlere doğru gidecektir.
Şimdi, münakaşa ediliyor; kara ulaştırması, hava
ulaştırması, deniz ulaştırması, demiryolu ulaştırması...
Değerli arkadaşlarım;
Şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'de şu ulaştır
ma mutlaka olacak, şu ulaştırma mutlaka olmaya
caktır diye bir iddia mümkün değildir. Böyle bir
iddianın sahibi olabilmek için evvela Türkiye coğ-
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rafyasını bilmemek lazımdır. Türkiye coğrafyasını
bilen herkes, Türkiye'de hava ulaştırması da olacak
tır, karayolu ulaştırması da olacaktır,
demiryolu
ulaştırması da olacaktır, denizyolu ulaştırması da ola
caktır... Birisi olmadan, diğerinin olması mümkün de
ğildir. Hüner odur ki, bu dört ulaştırmayı koordine
edebilmek ve memleketin ekonomisine hizmet edebi
lecek hale getirebilmektir. İddia bu olmalı, hedef bu
olmalı. Bunun dışındaki söylentilerin hiçbirisini mem
leketin gerçeğiyle ve geleceğiyle alâkalı olarak gör
müyorum. Meseleye çok dikkatle ve titizlikle bakma
ya mecburuz.
Bugün Türkiye taşımacılık bakımından Asya ile
Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor; ama ih
maller ve yanlış uygulamalar dolayısıyla, Anadolu
bu köprü görevindeki hususiyetini ve özelliğini kay
betmeye başlamıştır.
Yunanlılar bir İngiliz firmasıyla anlaşmak sure
tiyle Selanik'in yanında bulunan Golos Limanından,
Suriye'nin Tartus Limanına bir yeni RO - RO hattı
inşa etmişler ve bununla Anadolu'dan geçmekte olan
karayolu taşımacılığı bir yönüyle buraya akmıştır.
Diğer taraftan, şartları müsait olmamasına rağmen,
Demirperde gerisinden demiryolu trafiği de Rusya
üzerine kaymıştır. Yani Avrupa'dan Anadolu'yu katederek Asya'ya, İran'a, Irak'a veyahut da Suriye'
ye yapılmakta olan kara taşımacılığı bir taraftan
şimalde Rusya'ya, bir taraftan da Güneyde Yuna
nistan'dan Suriye üzerine kaymıştır. Bu bir gerçektir
ve yıllardır büyük kabarma gösteren ve memlekete
büyük miktarda döviz sağlayan kara taşımacılığı bu
şekliyle Türkiye üzerinde azalmış ve Türkiye'nin bu
yolda kazandığı veyahut da sağladığı döviz kaynak
ları azalmaya, başlamıştır.
Şimdi bunları önlemek ve tekrar bu taşımacılığın
Anadolu üzerinde teksif edilmesini sağlamak ama
cıyla bir İsveç firmasıyla anlaşma yapılarak Vene
dik ile Mersin arasında bir Ferry hattı ihdas çalışma
larına başlanmıştır. Diğer taraftan Varna - Burgaz - Trabzon ve Samsun arasında RO - RÖ sefer
leri ihdas etmek suretiyle bir taraftan Rusya'ya ka
yan trafiği Anadolu üzerine aktarmak ve diğer ta
raftan, Yunanlılar tarafından Tarsus'a aktarılan tra
fiği de Mersin - Venedik hattıyla Anadolu üzerine
çekmek suretiyle tekrar Türkiye üzerinde bu taşıma
cılığı önemli seviyeye getirmek ve memleketimize
yeniden döviz kaynakları sağlamak maksadıyla çalış
malar ilerlemiş ve yakın zamanda bunların hizmet
haline getirilmesi gayretleri içine girilmiştir.
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Değerli senatörler;
Şimdi bu konuları bu şekilde anlattıktan sonra,
Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri niteliğini taşıyan müesseseler üzerindeki
düşüncelerimi anlatmaya geçeceğim. Yalnız buraya
geçmeden evvel Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na konuşan Sayın Senatörümüzün ileri sürdüğü iddi
alara da cevap vermeyi kaçınılmaz bir görev olarak
görüyorum.
Kendileri, Eğer şunları bunları yapsaydık bu
müesseselerde arzu ettiğimiz özyönetim kurulmuş
olacaktı, şeklinde ifade ettiler. Eğer özyönetim bir
müesseseye kendi görevinin üstünde işçi ve memur
almak ise, esasen prensibinde de karşı olduğum ve
ya karşı olduğumuz bu özyönetimin manasını anla
mak mümkün değildir. Eğer oraya partizan yerleş
tirmek, sadece orada oturup maaş almak özyönetim
ise, o özyönetim, öyle takdir ediyorum ki, kendi ka
faları ve zihinleri içindeki özyönetimdir. Bir misal ve
receğim; eğer bu
özyönetim ise, o zaman oturup
ağlamak lazım.
1 Ocak 1978'den 14 Ekim 1979'a kadar Devlet
Demir Yollarına 4 842 memur, 1 583 işçi alınmış
tır.
Yine 14 Ekim 1979 seçimlerinden sonra...
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Bu zaman
zarfında kaç kişi emekli olmuş acaba Sayın Bakan?.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Zabıtlara geçiyor efendim.
682 memur ve 13 Kasım 1979'a kadar 62 de işçi
alınmıştır. Yani, bunun adı özyönetim mi, yoksa güm
rükten mal kaçırma mı?... Bunu anlamak mümkün
değildir.
TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — İşçinin yönetime
katılması Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Şimdi, Türk Hava Yollarından 14 ki
şinin atıldığından bahsettiler. Doğrudur. Bunu gu
rurla, zevkle söylüyorum, zabıtlara geçsin diye de
söylüyorum. Cumhuriyete, rejime ve Devlete karşı
kim var ise onların Devletin bünyesinde görev yap
ması mümkün değildir. (AP sıralarından alkışlar)
Bunların hepsi Türk Hava Yollarını bozan, Türk
Hava Yollarını Devletin milli bir müessesesi olmak
tan çıkaran rejime ve Devlete ters kişilerdir. Bunları
bu kürsüde, bu salonda savunmanın bu vatan sevgi
siyle millet sevgisiyle bağdaştığını kimse tahmin ede
mez. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Söylüyorum, Türk Hava Yolları bugün 1 500- ki
şiyle 2 000 kişiyle hizmeti görebilecek durumda iken,
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bugün Türk Hava Yollarında 6 000 kişi hizmet gö
rüyor. Bunun adı özyönetim midir?...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Kim aldı o 6 CiOO kişiyi?...
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — 1977 yılın
da bir ayda 1 100 kişi alınmıştır Sayın Bakan,
BAŞKAN — Lütfen Sayın Müezzinoğlu, lütfen
efendim.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Atamalara gelince...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Gerçek
leri söyle Sayın Bakan, gerçekleri söyle.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Onu da ifade edeceğim:
Ben bir müessesenin başında hizmet görüyorum.
Benimle kim hizmet edecekse veyahut da kiminle be
raber bu hizmeti yürüteceksem o seçme benim gö
revimdir, o bana aittir. Şunu niye seçtin, bunu niye
seçtin diye kimse söyleyemez; ama ben bunları se
çerken dışarıdan da seçmedim. Devlet Demiryollarrına getirdiğim kişileri Devlet Demiryollarının bün
yesinden seçtim. Denizcilik Bankasına getirdiğim ki
şileri Denizcilk Bankasının bünyesnden seçtim. De
niz Nakliyata şu ana kadar getirdiğim kişileri Deniz
Nakliyatın bünyesinden seçtim ve Türk Hava Yol
larına getirdiğim kişileri de Türk Hava Yollarının
bünyesinden seçtim. Burada militan, partizan, şu, bu
mülahazayla hareket değil, Devlete, millete hizmet
edecek nitelikleri ve vasıfları düşünerek bu kişileri
bu yerlere getirdim. Bunların her zaman da sorum
luluğunu, mesuliyetini üzerimde taşıyorum ve bu
görevde kaldığım sürece bu sorumluluğu ve bu me
suliyeti üzerimde taşıyacağım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız var,
ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. Ayrıca sorular
da var.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Beş dakikada bitirmeye çalışayım Sa
yın Başkan.
Değerli senatör arkadaşlarım;
Şimdi, Ulaştırma Bakanlığına bağlı İktisadi Dev
let Teşekkülleri üzerindeki görüşlerimi kısaca anla
tacağım. Burada şunu da açıkça söyleyeyim; bu mü
esseselerin bugünkü kuruluş şekliyle, bugünkü işlet
me şekliyle, bugünkü bünyesiyle memleketin ekono
misine mutlak manada hizmet eder müesseseler gö
züyle de bakmak mümkün değildir. Bunları daha
rasyonel, daha ciddi, daha başarılı ve Türk ekonomi
sine faydalı hale getirmek görevimizdir.
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Şimdi Devlet Deniz Yollarının, Deniz Nakliyatı
nın Türk ekonomisine katkıda bulunduğunu, Türk
ekonomisine mutlak manada hizmet ettiğini söyle
mek mümkün değildir. Buralarda gerekli düzeltme
ler yapılacaktır, yeni hizmet hedefleri tespit edile
cektir. Zamları bahane etmek mümkün değildir. Ben
Bütçe Karma Komisyonunda söyledim; bunun de
valüasyonla filan alakası da yok. Bir taraftan ma
liyetler artacak, bir taraftan ücretler artacak, diğer
traftan da yatırım tavanları yükselecek ve tarifeler
olduğu yerde kalacak. Bunu izah etmek mümkün de
ğildir. Misal de verdim; mavi tren İstanbul - An
kara 150 lira, otobüs 250 - 3CO lira... Bunu izah ede
mezsiniz.
Şimdi, tarifeler devamlı sabit dururken ve diğer
taraftan maliyetler ve ücretler ve yatırım tavanları
yükselirken bu müesseseleri kârlı hale getirme ve
memleket ekonomisine gerekli katkılarda bulundurma
imkânı yoktur. Bu sebeple gerek DB Deniz Nakliyat,
gerek Denizcilik Bankası ve gerekse Devlet Demir
yollarında bu konuda gerekli çalışmalara başlanmış
tır. Bunların memleket ekonomisine daha faydalı
hale getirilmesi, daha yararlı hale getirilmesi için ge
rekli çalışmalara girilmiştir. İnşallah yakın bir za
manda bunların Türk ekonomisine daha faydalı mü
esseseler haline getirilmesi sağlanacaktır.
Vaktim burada doluyor. Sözlerimi bu bakımdan
burada bağlamak istiyorum. Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyelerini, sözlerimi bağlarken gerek şah
sım ve gerekse Bakanlığım mensupları adına sevgi
ve saygı ile selamlıyorum. (AP, Cumhurbaşkanınca
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sorular var Sayın Bakan.
Sayın Başkanlığa
Aracılığınızla aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştır
ma Bakanı Hüseyin Özalp Beyefendi tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.
Saygılarımla.]
Antalya
Remzi Yılmaz
Soru : Uzun zamandan beri proje çalışmaları
yapıldığı zaman, zaman ilân edilen ve fakat bugüne
kadar kesin bir sonuca bağlanamayan ve her bakım
dan zaruretine inandığımız Burdur - Antalya arası
yeni demiryolunun ağırlık kazandığı bir dönemde ya
pılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılaca
ğının bildirilmesi.,
BAŞKAN — Buna yazılı cevap istiyor.
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Sayın Başkanlığa
Aşağıda belirtilen bölgemizi ilgilendiren soruların
Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını rica ederim:
1. Burdur PTT hizmet binası büyük depremden
sonra alelacele yaptırılmış olup radyolink, K/P, telem
atölyesi, abonman, vezne, koli deposu, gibi hizmetle
ri yeterince yerine getirememektedir. Bu nedenle yeni
bir ilave inşaatın plana alınarak ihtiyacın gideril
mesi hakkında ne düşünülmektedir?
2. 12 kanallı bir kuranportör sistemi ile Anka
ra - İstanbul - İzmir kanallarına ilâveler yapılarak,
adı geçen illerle konuşmanın mümkün olamadığı, baş
ka bir ifade ile saatlerce irtibat kurulamadığı düşü
nülerek Burdur'a, bu şikâyetleri ortadan kaldıracak
12 kanallı bir kuranportör tahsisinin yapılması hak
kında ne gibi kararın alındığı,
3. Tefenni, Yeşilova, Gülhisar, Karamanlı ve
Ağlasun PTT merkezlerinin hizmet binaları harap
ve yetersizdir. Bu merkezlerimizde yeni bina yapımı
hakkında bir çalışma olup olmadığı,
4. Şebekesi bulunmadığından devamlı arızalı bu
lunan Karamanlı, Yeşilova, Tefenni, Çavdır, Dirmil,
Ağlasun PTT merkezleri şebekelerinin öncelikle plan
lanmasının ne zaman yapılabileceği?
Burdur
Faik Kırbaşlı
Sayın Başkan
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı ta
rafından aracılığınızla cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ve rica ederim.
Kayseri
Ziya Müezzinoğlu
Soru : 1. Toplu sözleşme yannda son devalüas
yon ile yapılan zamların ve bunların neden olacağı
zincirleme fiyat artışları gözönünde tutulursa, Dev
let Demiryolları tarifelerinde yapılan zamlardan
sonra, Devlet Demiryolları 1980 Finansman Prog
ramının; açıkla mı, yoksa fazla ile mi kapanacağı
hesaplanmaktadır?
Hesaplanan, açık ya da fazla miktarı nedir?
Yıl içinde artan fiyatlar nedeni ile açık oluştuğu
takdirde, bu açık, yürürlükteki tarifelere yeniden
zam yapılmak suretiyle mi karşılanacaktır?
Tarifelere yapılan son zammın genel fiyat endek
sine yansıması hangi oranda olacaktır?
Soru : 2. Devlet Deniz Yolları tarifelerine İs
tanbul içi taşımalarda yapılan zam üzerine halkın
gösterdiği haklı tepkiden sonra bu zammın yeniden
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gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi söz konusu mu
dur?
Ülkemizin çeşitli limanları arasındaki taşıma üc
retlerine yapılan zamlardan sonra, bu hatlardaki ge
milerin, azalacak ilgiden sonra seferleri devam ede
cek mi? Bu yüzden oluşacak âtıl kapasite nasıl de
ğerlendirilecektir? Bu yüzden meydana gelecek muh
temel gelir azalmasının miktarı belli midir?
Soru 3. — Devlet Demiryolları, Devlet Deniz
Yolları tarifelerine uygulanan yüksek oranlı zamlar
dan sonra taşımacılıkta demir ve deniz yollarından
karayolları taşımacılığına bir kayma söz konusu mu
dur?
BAŞKAN — Bu sorulara sözlü veya yazılı cevap
verebilirsiniz Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA
BAKANI HÜSEYİN ÖZALP
(Devamla) — Tabii bazı rakamlar mevzuunda sıhhat
li şeyler söyleyemem; yanlış rakamlar verebilirim. O
bakımdan bunu yazılı olarak cevaplandıracağım.
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. (Al
kışlar)
Ulaştırma Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
101

111

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

112 Kara ulaştırma politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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78 573 000

7 448 OtOO

20 907 000
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Lira

Ulaştırma Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır. Bütçe kabul
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.

113

Deniz ulaştırma politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
279 859 0C0
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
114 Sivil havacılık politikasının dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi
10 513 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
115 Deniz ticaretinin koordinasyonu
6 814 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
116 Genel ulaştırma koordinasyonu
hizmetleri
40 504 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştin
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
5 234 507 0C0
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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4. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu
Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi :
1/339; C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü 1980 mali yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne 1980 mali yılında yapacağı hiz
metler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (1 161 484 000) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Bütçesi
Lira

Bölüm
101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

271 834 000

Yüksek Denizcilik Okulu
1

101

111

900

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Öğretim ve eğitim hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111

Uçuş emniyetinin sağlanması
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

112

Havaalanı yer emniyetinin sağ
lanması
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

18 879 000

37 582 000

900
360 000
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Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

378 698 000

493 566 000

17 386 000
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1 nci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (1 161 484 000) lira olarak
tahmin edilmiştir.

3
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Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

610 000 000

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (R) işaretli cet
velle birlikte oylarınızı arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce inşa edilmiş bulunan lojmanla
rın, bir protokol ile Milli Savunma Bakanlığına dev
rinden elde edilecek meblağın, anılan Genel Müdür
lük bütçesine bir taraftan gelir diğer taraftan da loj
man inşaatında kullanılmak üzere «990» programın
da açılacak özel tertibe ödenek kaydedilmesi ve har
canmayan miktarların ertesi yıla devren ödenek kay
dedilmesine Maliye Bakanı yetkilidir.

Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

551484 000

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
Lira
2
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2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce 1980 mali 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 1980 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) İşaretli cetvelle
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Tasarınnı tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylaması bugün saat 10,00'da akdedilecek
birleşimde yapılacaktır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüş
meleri bitmiştir.
7 Şubat 1980 Perşembe; yani bugün saat 10,00'da
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 00,15
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Bütçe Kanunu TesterısıiKi Veıfîen Oyîanm Sonucu : (S. Sayısı : 978)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 132
Kabul edenler :
Reddedenler :

97
35

Çekinserler :
Oya katılmayanlar :

—•
52

Açık üyelikler :

—

(Kabul
BOLU
ı Orhan Ataullah Çalış
BURDUR
Faik Kırbaşlâ
BURSA
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DENİZLİ
Baha Akşit
ERZİNCAN
Orhan Özen
ERZURUM
AFYONKARAHtSAR
Selahattin
Deniz
Kâzını Karaağaçlıoğlu
Naci
Gacıroğhı
Ahmet Karayiğit
ESKİŞEHİR
AĞRI
Ömer Ucuzal
Kasım Küfrevi
GAZİANTEP
ANKARA
Mehmet
Kılıç
Mehmet Atıf Benderlioğlu
TABİÎ ÜYELER.
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet Özgiineş
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sun ay
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler

Turhan Kapanlı
ANTALYA .
Şerafettin Paker
Remzi Yılmaz
ARTVİN
Rasirn Gezmiiş
AYDIN
İskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Cemal Örgen
Nejat Sarlıcalı
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİTLİS
Mehmet Sedat Özcam

GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HAKKÂRİ
Abdıihalulk Özdinç
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
M. Sıtkı Sadılk Baltum
Orhan Cemal Fersoy
Ahmet Vefa Poyraz
Mehmet Emin Sungur
Emtirt Uyansoy
İZMİR
Mehmet Münir Dalda!

Edenler)
1 Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
K AHRAM A N MA F AŞ
Acnaıı KaraKÜçük
KARS
Halim Dursunoğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Mehmet Emin Alanyalı
Fevzi Ergün
MALATYA
Hamdi Özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Erol Yavuz
MARDİN
Cemil Çecan
İsmet Muhariremoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
; Ergun Özkan
ORDU
Ata Bodur
RİZE
Şükrü Meto
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SAKARYA
Osman Saiihoğhı
SAMSUN
Celal Arslan
Şaban Demirdağ
Doğan Kitaplı
SİVAS
,
Tahsiin Türkay

*

TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Osman Çetin
TRABZON
A. İhsan Birincioğ-lu
Ahmet Cemil Kara
T TT> T? A

URrA
Hasan Oral
VAN
Fevzi Kartal
YOZGATı
Ünal Alhoğlu
Servet Bora
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Zeyyat Baykara
Hüsamettin Çelebi
Fahri ÇoHcer
H i m i Fırat
Sadü Irmak
Adnan Başer Kafaoğhı
N. Kemal Şentürtk
Meıtin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten
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(Reddedenler)
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Vehbi Ersü
Kâmil Karavelioğlu
Selâhattin Özgür
Ahmet Yıldız
ADANA
Kemâl Sarıibrahknoğlu
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
AYDIN
Sadettin Demirayak
BURSA
Şebip Karamullaoğlu

ÇORUM
Abdullah Ercan
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ah Cüceoğlu
İSTANBUL
Aysel Saykal
İZMİR
Şeref Bakşık
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu

(Oya
TABİİ ÜYELER
Suphi Gürsoytrak (İ.A.)
Fahri özdilek
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri Öner
Mehmet Ü naldı
(Bşk. V.)
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AMASYA
Nevzat Şener
ANKARA
Ergün Ertem
Yiğit Köker
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
(Bşk. V.)
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Neş'eti Akmandor

BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
'(Başkan)
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
Refet Sezgin
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan İl dan (İ.A.)
ERZURUM
Lûtfi D o ^ n
GİRESUN
Hayrettin Erkmen (B.)
HATAY
Mehmiet Sönmez
İÇEL
İsmail Çataloğlu

,

KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
İ
KIRKLARELİ
İ Beyti Arda
I
KIRŞEHİR
t E. Akıp Aksaç
j
KOCAELİ
j Abdullah Köseoğlu

1

KONYA

I Mukbil Abay
l
İ
|
i
İ
[

Erdoğan Bakkalbaşı
Ahmet Remzi Hatip
MALATYA
Süleyman Efe
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı

MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail Arslan
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naıim Taşan
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYE
Muhsin Batur

Katılmayanlar)
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Rahmi Erdem (Bşk.V.)
E Ali Oğuz
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Kâmran Erkmenoğlu
K A F R AMANMAR AŞ
Rıza Akgün
KARS
Sırrı Atalay
Halis Soylu
MANİSA
Mehmet Tevfik Elmasyazar
NİĞDE
1 Abdullah Emre İleri
SAKARYA
Hasaın Fehmi Güneş
SAMSUN
Muharrem Bartın

SİİRT
İdris Arıkan
SİNOP
AbduHalh Vehbi Uğuı
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Taylan
TOKAT
Metin Somuncu
URFA
Abdulgani Demifkol
UŞAK
| Ahmet Tahtakılıç
ZONGULDAK
Behiç Sonbay
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Kemal Cantürk
H. Nail Kübalı
Safa Reisoğlu
Nermıin Abadan Una/t
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Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasansüca Verilen
<S. Sayısı : 950)

Oyların Sonucu :

(Kabul Edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kaibul edenler
Reddedıemler
Çekıinserlar
Oya katılmayanlar
Açtfk üyelMer

: 184
: 130
: 93
: 36
:
1
: 54
: —

(Kabul
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
AFYONKARAHİSAR
Sabahattin Savcı
Kâzım Karaağaçlıoğlu
ELAZIĞ
Ahımett Karasyıiğit
M. Cahit Dalokay
ANKARA
ERZİNCAN
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Orhan Özen
Turhan Kapanlı
ERZURUM
ANTALYA
iSdaihaıttin Deniz
Şerafettin Paker
Lûtfi Doğan
RemZi Yılmaz
Naci Gacîiroğlu
ARTVİN
ESKİŞEHİR
Rasim Gezmiş
Ömıeff Ucuza!
AYDIN
GAZİANTEP
İskender Cenap Ege
Mehmet Kılıç
A. Metin Taş
GİRESUN
Hayrettin
Erkmen
BALIKESİR
GÜMÜŞHANE
Mithad Şükrü Çavdaroğlu
Ömer Naci Bozkurt
Cemal Örgen
HAKKÂRİ
1. Sıtkı Yırcalı
Abdıihallulk Özdinç
BİNGÖL
HATAY
Mehmet Bilsin
Mustafa Deliveli
BİTLİS
İSPARTA
Mehmöt Sedat Özcan
Mustafa Gükügil
İÇEL
BOLU
Talip Özdolay
Orhan Ataullah Çalış
İSTANBUL
BURDUR
Erdoğan Adalı
Faik Kuibaşli!
M. Sıtk* Sadik ©atom
BURSA
Orhan Cemal Fersoy
Şeref Kayalar
Ali Oğuz
Barlas Küntay
Ahmet Vefa Poyraz
ÇANKIRI
Mehmet Emara Sungur
Gürhan Titrek
Emliın Uyansoy

Edenler)
İZMİR
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel

TABİİ ÜYE
Cevdet Sunay
ADANA
Mehmet Ünal'dı

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Halim Dursunoğhı
KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu
KAYSERİ
u, İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan

İ

KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Mehmet Emin Alanyalı
MALATYA
Hamdi Özer
MANİSA
Oral Karaosrnanoğlu
Erol Yavuz
MARDİN
'İsmet Munarremoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Ismaıil Arsiîan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Engüin Özkan
363

ORDU
Ata Bodur
RİZE
Şülkrü Meto
SAKARYA
Osman SaliJhoğlu
SAMSUN
Cemait Aralan
Doğan Kitaplı
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SIVAS
Muhittin Taylıan
Talhsiin Türkay
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğm
Orhan Öztrak
TOKAT
Osman Çötin
TRABZON
A. İhsan Birincioğikı
Ahmet Cemil Kara
URPA
Hasan Oral
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Fevzi Kartal
YOZGAT
Ünal Allıoğlu
Servet Bora
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Zeyyaıt Baykara
Hüsamettin Çelebi

C. Senatosu
Fahri Çöker
Hilmi Fırat
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Sadü Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
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H. Kemal Şenlttülrîfl
Metin Taker

Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız

Muzaffer Yurdakuler
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Ergün Ertem
BURSA
Şebip Karamullaoğhı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
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I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
B « İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
X l. — 1980 yıh Toprak Ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/316; C. Senato
su : 1/650) (S. Sayısı : 950) (Dağıtma tarihi :
31 . 1 . 1980)
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER

rv
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. — 1980 yılı Bütçe Kanun Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi; 1/315;
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 1 . 1980)
X 2. — 1980 yıh Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 1/678) (S. Sa
yısı : 978) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 3. — 1980 yıh Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi :
1/339; C. Senatosu : 1/673) (S. Sayısı : 973) (Da
ğıtma tarihi: 31 . 1 . 1980)
X 4. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Mlüdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Se
natosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) (Dağıtma tarihi :
31 . 1 . 1980)
X 5. — 1980 yıh İstanlbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı Ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) (Dağıtma tarihi: 31 . 1 . 1980)

X 6. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üriiversfei
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclîsi : 1/330; C. Senatosu : 1/664)
(S. Sayısı : 964) (Dağıtma t a r M : 3» . 1 . 1980)
X 7. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bü'tçe Kanunu
Tasarısı ve Bü'tçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/3-26; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayı
sı : 960) (Dağıtma tarM : 31 . 1 . 1980)
X 8. — 1980 yıh Ankara Üniversitesi Bütçe K a l
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Mecıisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayı
sı : 953) (Dağıtma tarihi: 31 . 1 . 1980)
X 9. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasaırısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C Senatosu : 1/<Î62) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 10. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu :
1/666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 11. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı Ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324); C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 12. — 1980 yıh Diyarbakır Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/325; C Senattosu : 1/659) (S. Sa
yısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 13. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. Sa
yısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 14. — 1930 yıh 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/335;'C. Senatosu : 1/669) (S. Sa
yısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 15. — 1980 yıh Bursa Üriiıveraitesi Bütçe-Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayı
sı : 956) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 .1980)
(Devamı arkada)
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X 16. —1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayı
sı : 961) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 17. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X
18. — 1980, yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı Ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/320; C. Sena'ttosu : 1/654) (S. Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 34 . 1 . 1980)
X 19. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclîsi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayı
sı : 963) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 20. — 1980 yılı Selçuk Ün'iversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sa
yısı : 970) (Dağıtma tarihi : 3.1 . 1 . 1980)
X 21. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversite
si Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667)
.(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)

X 24. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu :
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 25. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671)
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 26. — 1980 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu :
1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarih] : 31 .'. 1 . 1980)
X 27. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu :
1/676) (S. Sayısı : 976) (Dağıtma.târihi : 31 . 1 .1980)
X 28. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi :
31 . 1 . 1980)
X 29. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679)
(S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

X 22. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) (S. Sa
yısı : 968). (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
X 23. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1980)
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