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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturura
Çoğunluk olmadığından saat 11 de topla
nılmak üzere birleşime ara verildi.
İkinci Oturum
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime
ara verildi.
Üçüncü Oturum
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümle
ri kabul olundu.
Ankara Üniversitesi,
Ege Üniveristesi,
İstanbul Üniversitesi ve
İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı büt
çe kanunu taşanlarının maddeleri kabul olu
narak tümleri açık oya sunuldu ve oyların ayı
rımı sonunda kanunlaştıkları bildirildi.
Hacettepe Üniversitesi .1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının maddeleri kabul olunarak tü
mü açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı so
nunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı.
Saat 21 de toplanılmak üzere birleşime ara
verildi.
Dördüncü Oturum
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve
Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yık Bütçe ka
nunu tasarılarının maddeleri kabul olunarak
tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların ayırı
mı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylama
ların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildiril
di.
22 . 2 . 1968 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 2,10 da
son verildi.
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2. — GELEN KÂĞITLAR
RAPORLAR
1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin
% 49 oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ
ve ATAŞ rafinelerinin genişletilmesine izin
verilmesi ve genel petrol politikamızın incelen
mesi hususunda verilen önergeler ile Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince kurulan Millet
Meclisi Araştırma Komisyonu raporu. (10/6,
10/7,10/8) (S. Sayısı : 619)
2. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile
Tokat Milletvekili îrfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu
raporu. (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627)
3. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imza
lanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili
25 Şubat 19«61 tarihli, 539' sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Ulaştırma komisyonları raporları. (1/423) (S.
Sayısı : 653)
^

4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/463; Cumhuriyet Senatosu 1/882) (S. Sa
yısı : 655)
5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Jbaşkanlıkları tezkereleri. (Millet
Meclisi 1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/883)
(S. Sayısı : 656)
6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi haktkmda ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu- rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet
Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884)
(S. Sayısı : 657)
7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) (S. Sa
yısı : 658)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci birleşi
mini açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz.

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1, — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Bütçe

kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
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Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/427;
Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet Meclisi S.
Sayısı: 635; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1045)
A — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ :
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi '1/438; Cumhuriyet Senatosu
1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı: 644; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1056) (1)
•
.
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
üzerinde müzakereye başlıyoruz.
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde söz
almış bulunan arkadaşlarımın isimlerini sırasiyle okuyorum : C. H. P. Grupu adına Metin Cizreli, G. P. Grupu adına Cemal Yavuz, M. P. Gru
pu adına Hüseyin Yaycıoğlu, Y. T. P. Grupu
adına Misbah Ongan, T. t. P. Grupu adına Şa
ban Erik, A. T. Grupu adına Cahit Karakaş.
Sayın Cizreli, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA METİN CİZRELİ
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım;
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 1968
malî yılı bütçeleri üzerinde C. H, P. Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz
almış*bulunmaktayım.
Devlet hizmetlerini yurdun her bölgesinde
vatandaşa ulaştıran Bayındırlık Bakanlığının,
kalkınma plânlarının uygulanmasında önemli bir
yeri ve büyük sorumluluğu vardır. Kalkınma
plânları, ileri bir Türkiye idealini gerçekleştirir
ken, geri kalmış Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu'yu Batı seviyesine çıkararak sosyal adaleti de
tesis etmiş olacaktı. C. H. P. olarak öteden beri
bölgeler arasındaki sosyal adalet dengesini sağ
lamayı savunmuşuzdur. 1965 ten sonra yıllık
programların, bu temel hedeften ayrıldığını gör
menin, ümitsizliği ve üzüntüsü içindeyiz. Gönül
den inandığımız bu temel hedefi ihmal etmek,
(1) 644 S. Sayılı oasmayazı bu tutanağın ve
1056 S. Sayılı basma yazı da Cumhuriyet Sena
tosu 6.2. 1968 tarihli 29 ncu birleşim tutana
ğının sonuna eklidir.
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Anayasa ve plânın demokratik olma niteliğine
aykırı düşeceği kanaatinde olduğumuzu belirt
mek isteriz. 1968 yılı bütçesi tetkik edildiğinde,
bölgeler arası ahenkli kalkınmanın unutulmuş ol
duğu açıkça görülür. Doğu bölgemizin Batıya
nazaran içinde bulunduğu kötü şartlara biran
evvel çare bulmak, hem plân hedeflerine hem de
Anayasanın «Vatandaşları insan haysiyetine ya
raşır bir seviyeye ulaştırmak» âmir hükmüne uy
gundur.
Devleti Doğu'da jandarması ve komandosu
ile değil, bayındırlık hizmetleri ve bölgeyi sürat
le kalkındırıcı, yatırımlarla görmek istediğimizi,
C. H. P. olarak burada tekrarlamayı vazife ka
bul etmekteyiz.
A. P. iktidarı Hükümetlerinin getirdiği üçün
cü bütçeyi müzakere etmekteyiz. 1966 ve 1967
bütçeleri burada görüşülürken, iktidar ve muha
lefet partilerine mensup sözcülerin temenni ve
isteklerinden hiçbiri bu son yıl içinde gerçekleş
memiştir. Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Ka
nunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun tadili ile Bakanlık teşkilâtında çalışan tek
nik personelin durumu yine olduğu gibi dur
makta, Bakanlığın daha rasyonel bir şekilde fa
aliyet göstermesini engellemektedir. 1966 ve
1967 bütçe müzakerelerinde C. H. P. olarak yu
karda saydığımız ve günün ihtiyaçlarına göre
re değiştirilmelerini zaruri gördüğümüz, bu
önemli hususları geniş olarak ortaya koymuş,
tedbirlerin biran evvel alınmasını istemiştik. Ay
nı iktidar Hükümetinin Bayındırlık Bakanının
bu kürsüden kesin va'dine rağmen, bir yıl daha
aksıyan bu önemli konuların düzeltilmemiş ol
duğunu Yüce Meclisin bilgilerine arz'ederim.
Geçen yıllar yine huzurunuza getirmiş bulun
duğumuz ve çok önem verdiğimiz Devlet sektö
ründe çalışan teknik personelin durumuna bu yıl
da değinmek yerinde olacaktır. Kalkınma plân
larında yatırımların daha kaliteli olarak ve za
manında bitirilmesi, teknik gücün artırılması, bu
arada hiç değilse mevcut gücün muhafaza edil
mesine bağlıdır. 657 sayılı Devlet Memurlan
Kanununun, teknik alandaki personelin her tür
lü hak ve güvenliklerini karşılamadığı açık bir
hakikattir. Bu duruma bir çare bulunması zorunluğunu duymaktayız, özel sektör kesimine
ve yurt dışına akmakta olan teknik güc, kalkın-
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Bu bölümde son "olarak bir lüks ve gösteriş
ma plânlarının uygulanamaması gibi, bir sonucu
meydana getireceği uzak bir ihtimal değildir. yatırımı olan yat limanları inşaasma bu yıl
Teknik personelin durum ve özelliklerine göre başlanılmasını bütçenin' israfı olarak kabul et
ayrı bir «Teknik Devlet Memurları Kanununun»' mekteyiz. Üstelik 2,5 - 3 milyon keşif bedelleri
hazırlanıp biran evvel T. B. M. M. ne şevkini, bulunan Marmara Adası ve Bodrum yat liman
kalkınma plânlarının tahakkuku bakımından larının bütçede ödeneklerinin peyderpey veril
mesi, ayrıca cari masrafların artması bakımın
önemli görmekteyiz.
dan ikinci bir israf olacaktır.
Büyük kamu hizmetlerini kapsıyan ve halen
kurulma ve yayılma devresinde olan demiryolla- *
Demiryolları :
rı, limanlar, hava meydanları ile kamu kuruluş
Genel ulaştırma ağı içinde büyük bir yeri
larının bina yapımını uygulayan, Yapı ve imar
olan Demiryollarımızın tevsii ve ıslahı için ça
İşleri Reisliği üzerinde sınırlı zamanımız içinde lışmaların, malî imkânsızlıklardan ötürü ağır
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız.
yürüdüğü, programlara göre uzun gecikmelerin
Demiryolları ve Limanları İnşaat Reisliği :
vukubuiduğunu belirtmek isteriz. 0. H. P. ta
Limanlar: Üç tarafı denizle çevrili, binlerce rafından 1963 de başlanan ve programa göre
kilometre sahilleri bulunan yurdumuzda deniz 1967 yılında bitirilmesi öngörülen Arifiye ulaşımının önemine paralel olarak, C. H. P. ta Gebze çift hattı ile yine Birinci Beş. Yıllık
rafından ele alman liman inşaatlarının bu yıl da Plânda 1968 de bitirilecek olan Tatvan - Van
devam edeceği ve yeni limanların ele alınma - Iran hudut hattı ve Edirne - Pehlivanköy hat
dığı, bütçenin tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu tı bu yıl da ikmal edilemiyecektir. Bu hatların
limanların inşaatları muhtelif sebeplerle uzadık hangi yıl tamamlanabileceği de bilinememekte
ça maliyetleri de artmakta ve Hazineye yeni kül dir. Çünkü geçen yıl olduğu gibi 1968 de de
fetler yüklenmektedir. Bu yıl devam edecek devam edecek demiryollarının, alt yapılarında
başlıca işler arasında; C. H.. P. Karma Hükü çalışılacaktır. Bu hatların hizmete girebilme
metleri tarafından 1963J yılında ihale edilen, İs si için, üst yapı malzemelerinin bu yıl içinde
kenderun limanı tevsii inşaatı 1965 yılında biti temin edilmesi gerekmektedir. Bu vaziyette
rilmiş olacaktı. Yine 1963 programında yer alan 1969 da alt yapılar tamamlanabilirse Demiryol
Hopa Limanı 1967 de hizmete girecekti. Keza,
larına ray ferşi yapıiamıyacağından, 1970 yılın
1962 de başlanan Bandırma Limanı ve 1964 te
da dahi hizmete girmeleri mümkün olamıyaC. H. P. İktidarı tarafından temeli atılan Antal
caktır. 1966 yılı bütçesi burada görüşülürken
ya Limanı 1967 yılında tamamlanacaktı. Sayın
hudut şehrimiz Edirne'nin İstanbul'a Demir
Bayındırlık Bakanı, Bütçe Karma Komisyonun
yolu irtibatında trenlerin, aramızda ciddî ihti
da, bu liman inşaatlarına 1968 yılında da hızla
lâflar bulunan Yunanistan topraklarından geç
devam edileceğini, söylediler. Bu, Bakanlığın
mesini önliyecek, Edirne - Pehlivanköy Demir
çalışma temposunu ve plân tatbikatındaki titiz
yolu varyantı inşaatının gerek yolculara çıka
liğini göstermesi bakımından cidden düşündürü
rılan türlü zorluklar ve gerekse Avrupa'ya
cüdür. A. P. Hükümetlerinin ihtiyacımız olan
yeni yeni liman inşaatlarına başlıyamamasını bir sevkedilen ticari mallarımızın Avrupa piyasa
yana bırakalım, bu alanda C. H. P. nin büyük larına geç intikali bakımından önemine işaret
hamlelerini dahi zamanında gerçekleştirememiş etmiştik. Bû hatta vâki gecikmenin ne kadar
"\nahzurlu olduğunu yukarıda sizlere arz etme
tir.
ye çalıştık.
Yine balıkçılığımızın çağdaş ölçülere getiril
mesi için tatbikatı yapılan balıkçı barınakları
Hava meydanları :
inşaatlarına hız verilmesi ve gecikmelerin ön
Bir kısım NATO tesisleri ile yurt çapında
lenmesi için tedbir alınmasını zorunlu görmekte hava ulaşımını gerçekleştirecek sivil hava alan
yiz. Sahil köyerimizin pek büyük ihtiyacını larının inşaatlarını yapmak amacı ile kurulmuş
karşılıyacak basit istekliler için bu yıl daha faz bulunan Bayındırlık Bakanlığına bağlı bu re
la çalışılmasını, köy sakinlerine yardım edilisliğin, 1968 bütçesinde yer almış başlıca ya
meşini ve bu iş için, bütçeye ödenek konulmaz tırımı olarak, Yeşilköy Hava limanını görmek
sım yürekten arzulamaktayız..
teyiz. Geçen yıllar buradan Yeşilköy Hava Ala-
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nmm Uluslararası hava ulaşımındaki değeri
nin Atina ve Beyrut lehine gerilediğini söyle
miş ve bu alanın bugünkü modern uçakların ih
tiyacına cevap verecek şekilde teysiini iste
miştik. Bu yıl içinde 270 milyon liraya malolacak, Yeşilköy yeni hava alanı inşaasma başla
nacağı ifade edilmektedir. Bunun için bütçeye
konan 17 milyon liralık ödenekle esas alan in
şaatına başlanamıyacağı, hattâ yoıl varyant
larının masraflarını dahi karşılayamryacağı
açık bir hakikattir. Lüks olmiyan ve gösteriş
ten uzak gerçek ihtiyaca göre bir projenin tat
bik edilmesini ve işin sürüncemede bırakılmıyarak, 1970 de bitirileceği beyan edilen alanın,
vaktinde hizmete girebilmesi için ödeneklerin
arttırılmasının lüzumuna işaret etmek isteriz.
Yine bu yıl başlanması icabeden ve bölgele
rinin büyük ihtiyacını karşılayacak Malatya ve
Gaziantep hava meydanlarının inşaasının gele
cek yıla bırakılması, hizmetlerin aksamasına
sebebolacaktır. Bu arada esaslı onarıma ihti
yaç gösteren bâzı hava alanlarının bu yıl da ele
alınmayışının uçuş emniyeti ı bakımından mah
zurlarına dikkatinizi çekmek isteriz.
Yapı ve îmar işleri Reisliği :
Devlet yapılarını yaptırmak ve kontrol et
mekle görevli bu reislik bir milyarı geçen büt
çesine rağmen hâlâ Bayındırlık Bakanlığı mer
kez teşkilâtına bağlı bir daire olarak çalış
maktadır. Reisliğin, 30 yıl evvelki Kuruluş ve
Teşkilât Kanununa göre yürütülmek istenmesi,
hizmet yönünden büyük aksaklıklar meydana
getirmektedir. Yapı işlerinin de katma bütçeli
müstâkil bir Genel Müdürlük hailine getirilme
si lâzımdır. Plânlama Teşkilâtının da tavsiye
ettiği bu önemli Kanunun, iktidar isterse, üç
gün içinde Meclisten çıkarılması mümkündür,
çünkü bu dönemde ekspres kanunlar misalle
rini defalarca gördük.
4
Tarım, sağlık, eğitim, idare ve konut sek
törleri ile ilkokul inşaatlarında 1967 yılında
ödenek yetersizliği sebebiyle aksamalar olmuş
istihkaklar geç ödenmiş, idare mütaahhit ihti
lâfları meydana gelmiştir. Bundan dolayı Ya
pı İşleri Reisliğinden iş alan mütaahhitler, ve
bu işlerde çalışan işçiler zaman zaman para
alamamaktan mütevellit zor durumda kalmış
lardır.
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Programda yer alan binaların arsa teminlerindeM gecikmeler, 1967 yılında 69 aded bi
na inşaatının ihalesinin yapılamaması neticesi
ni dğourmuştur. 1968 yılı bütçe uygulamasın
da, yapılarda esaslı faktör olan arsa temini ve
projelerin hazırlanmalarında daha titiz davranılmalıdır. Aksi halde Tip proje tatbikatı or
taya çıkmaktadır ki, neticede yapılan bina
lar maksada, ihtiyaca, yerine ve mimari anla
yışa uygun düşmemektedir.
Yeni ve maliyeti düşürücü inşaat malzeme
si sanayii, teşvik ve takibedilerek yeni yapılar
da tatbikatını yapmak yerinde bir hareket ola
caktır. Çok lüzumlu olduğuna inandığımız ya
pı usta ve kalfaları için eğitim kursları açmak
yeni gelişen yapı malzemelerinin kullanılması
nı öğretmek, malzeme rayiçlerini hakiki piyasa
fiyatlarına göre ayarlamak, fiyat analizleri ile
birim fiyatların tesbit ve tanziminde daha ger
çekçi olmak hususlarını bu çalışma devresinde
Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden beklemekte
olduğumuzu ifade etmek isteriz.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
Devlet ve il yollan agmın yapım bakım ve
onarımı ile, kara ulaşımında en etkili bir kuru
luş olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Mart
1950 tarihinde O. H. P. iktidarı zamanında 5539
sayılı Kanunla teşekkül etmiştir. Son yıllarda
yurdumuzda yolcu ve yük taşımalarında Kara
yolları lehine büyük gelişmeler olmuş ve 1966
yılında yolcuların % 86 sı ve taşman yükün
% 61,7 si Karayollarında taşınmıştır. Bütçe
lerde KarayoUanna kâfi ve lüzumlu öâenek
konulmadığından ve az para ile çok fazla iş
yapılması istenildiğinden yollarımız kaliteli
yapılamamakta ve normal ömründen çok önce
bozulduğu görülmektedir. Yukarıda izah etmek
istediğimiz hususu şu hesapla doğrulayabiliriz.
Karayollan Genel Müdürlüğü Bütçesinin, Ge
nel Bütçeye oranının son 15 yıl ortalaması,
% 8,8 iken, bu oran bu yılki bütçede % 7 ye
düşürülmüştür.
Önemli bölge ve il merkezlerini birbirine
bağlıyan anayollann uzunluğu 35 038 kilomet
re olarak tesbit edilmiştir. Halen bu yolların
4 038 kilometresi her mevsimde trafiğe açık ol
madığı gibi 1 700 kilometresinde hiç yol yok
tur. Anayollarda bile henüz gerekli standart
lara varılamamış, yol emniyeti temin edileme-
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mistir. Anayolların standart hale getirilmesi
için yaklaşık olarak 6 milyar liraya ihtiyaç
vardır. Şehir, ilçe ve bucak merkezlerini birbir
lerine bağlıyan ikinci sınıf il yollarında durum
daha da kötüdür. Tesbit edilen 23 907 kilomet
relik il yolunun normal olarak kış ve yaz tra
fiğine açılabilmesi için yine ( milyar) lira har
cama yapılması lâzımdır. Halen ilçelerimizin
yol durumları iç açıcı değildir. Birçok ilçeleri
mizin yolları yoktur, iptidai ve ham yollar kı
şın aylarca geçit vermemekte, buralarda açlık
ve hastalık tehlikeleri belirmektedir.
Programa alman ve inşaasına başlanan yol
larda da kâfi ödenek konulmadığından, inşa
atlar yıllarca sürmekte ve bir türlü tamamlanamamaktadır. Karayollarmca istenen ödenek
lerin yarısı dahi bâzan verilememekte ve fasıl
lara vkonan çok az paraları kullanmak için her
yıl makinaların inşaat mahalline getirilmesi ve
yeniden kurulan şantiye masrafları yol için
sarfedilmesi lâzımgelen paranm büyük bir kıs
mının havaya gitmesine sebebolmaktadır. Bu
hal zâten ihtiyaca yetmiyen makina parkı öm
rünün de azalmasına yol açmaktadır.
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iki tablo sermektedir. Bir tarafta yolu omuyan iller, ilçeler, bucaklar, köyler. Buralarda
okul, sağlık ocağı gibi artık temel ihtiyaçlar
arasına giren hizmetler yapılamamakta, sağlık
ve veteriner ekipleri kışın aylarca buralara gi
rememekte, posta hizmetleri durmakta, on bin
lerce yavrumuz, kanunun kendileri için mecbu
ri kıldığı okula gidememekte, kültürden mede
niyetten mahrum, kapkara bir dünyada kal
maktadırlar. Hastalar hastanelere, doğumevlerine kışın tipide yağmurda, yazın g\me^ altın
da hayvan sırtında götürülmektedir. Kaçı ye
tişir, tekrar hayata kavuşur bilinmez. Bu böl
gelerde yol olmadığından asayiş yoktur. Dev
let otoritesi yoktur, kendi kaderlerine terkedil
mişlerdir.

Diğer tarafta ise, boğazın yakasını birbiri
ne bağlıyacak asma köprü gibi lüks ve gösteriş
yatırımlarını görüyoruz. Yukarda çizmeye ça
lıştığımız memleketin hazin tablosuna rağmen
bir gezinti köprüsü vasfını taşıyacağı anlaşı
lan istanbul Boğazı asma köprüsüne ve bunun
çevre yollarına A. P. hükümeti milyarlarca li
ra harcamaya niyetlidir. C. H. P. olarak bu
Yüzyıllarca medeniyetin ve devletin nimet yanlış düşüncenin altında tutulan »yolun karşı
lerinden nasibini alamamış ve geri kalmış Doğu . sındayız. Bu paralarla ilçelerimizin, köyleri
mizin yollarını yapalım, sularını getirelim,
ve Güney - Doğu bölgelerimizde ulaşım siste
elektriğe kavuşturalım. Daha verimli, rantabimimizin iptidailiği ve çetin tabiat şartlarının
litesi
daha fazla meselâ zirai istihsali artıracak
tesiri kendini daha dyi hissettirmektedir. Bu
bölgeye daha çok önem verilmesini yolların bir yatırımlara gidelim. 20 nci asrın sonunda va
tandaşların artık birazının da insan gibi yaşa
an evvel yapılmasının ekonomik sebepleri ya
malarını sağlayalım.
nında devlet otoritesi bakımından da elzem
görmekteyiz.
İkinci 5 Yıllık Plân Yüce Mecliste görü
A. P. hükümetinin karayollarına verdiği
önem ve ayırdığı para ile yollarımızın kırk yıl
da tamamlanabileceği basit bir hesapla ortaya
çıkar. Bizde ortalama yol ömrü 10 yıl kabul
edilirse, A. P. nin memleketimizi hiç bir zaman
emniyetli, rahat ve standart yol ağına kavuşturamıyacağı neticesine varabiliriz. Rakamlarila
varılan bu netice, «yakın nurlu ufuklar» ve
«görülmemiş kalkınma» gibi edebiyatlara veri
lecek en doğru ve en iyi cevap olacaktır. 40 yıl
memleket köşelerinin yolsuz kalmasına milleti
mizin tahammül etmesine imkân yoktur. Kara
yollarında hızlı ve netice alıcı çalışmalar ya
pılmasında ısrarlı ve kararlı olduğumuzu ifa
de etmek isteriz.
Aziz milletvekilleri; 1968 bütçesi önümüze

şülürken C. H. P. olarak asma köprüde acele
edilmemesini istemiş ve bölgeler arası adalet
sağlanmadan ve kendi iç kaynaklarımızla ya
bancı yardımına muhtacolmaksızın yaşayabi
lecek ve kalkınabilecek hale gelinceye kadar
asma köprü gibi lüks ve gösteriş yatırımlarına
kalkışılmaması gerektiğini ifade etmiştik. Biz
bu yatırımların hiçbir işe yaramıyacağını ta
mamen karşısmda olduğumuzu söylemiyoruz.
Şüphesiz bu kabil yatırımlarla ortaya çıkacak
eserler, bâzı çevreler için faydalı olabilir. Bâzı
hizmetleri görebilir, hattâ göze hoş görünebi
lir, fakat bu faydaları, bu işler için yapılacak
fedakârlıklarla, yani işin maliyeti ile karşılaş
tırdığımız zaman, bunları bir süre daha tehir
etmemiz gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.
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Sayın Bayındırlık Bakanı yin^e bu yıl Büt
çe Karma Komisyonundaki konuşmasında,
İkinci Beş Yıllık Plânda 25 000 kilometre yo
lun asfaltlanacağını bildirdiler. İkinci Beş Yıl
lık Plânın ilk dilimini teşkil eden 1968 yılında
bu beyana göre asgari 5 bin kilometre yoılun
asfaltlanması icabetmektedir. Halbuki bütçede
asfalt kaplama yekûnu bu yıl eğer tatbik edi
lirse 1 800 kilometredir. Buna bozulma payları
ilâve edilirse 5 yıllık devre sonunda hedefin
yarısına dahi ulaşılamıyacaktır. Görülüyor ki;
Sayın bakan başka, bütçedeki rakamlar başka
söylemektedir. Plân, program ve bütçe arasın
daki çelişmelerin en bariz örneklerinden birini
A. P. iktidarları burada bir kere daha vermek
tedir.
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lüzumlu görmekteyiz. Bu vatan hepimizindir,
üzerinde yaşıyan 33 milyon vatandaşındır.
Lüks arabasının içinde, 5.-10 dakikacık ya
da en çok 1 saat araba vapuru beklemek zorun
da kalanlara derhal bir süslü asma köprü yap
tırma hevesine'kapılan A. P. iktidarının, yur
dun az gelişmiş fakir bölgelerinde, kendi ka
derlerine terkedilmiş milyonlarca vatandaşın
yollarını, 40 yıl sonra yapma va'dinde bulun
ması, bu ülkenin plânlı kalkınma döneminde
A. P. si gibi bir partinin iktidarda bulunması
nın ne büyük bir talihsizlik olduğunu açıkça
göstermektedir. C. H. P. si olarak A. P. nin
memleket gerçeklerine uymıyan ve halka karşı
olan bu tutumunu ortaya koymak görevimiz
dir.
Sözlerimi burada bitirirken, önümüzdeki
yılda Bayındırlık alanında mevcut büyük prob
lemlerimizi kesinlikle halledecek hamleci bir
bütçenin yüksek huzurlarınıza getirilmesini
bekler* bu hali ile de 1968 Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları bütçesinin memleketimize
ve milletimize sabır dileyerek, hayırlı olması
nı temenni ederiz.
O. H. P. si Grupu adına sizlere, ve Bayındır
lık Bakanlığı ile Karayollarının muhterem men
suplarına saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar)

Bayındırlık Bakanlığını politik nedenlerle
işe başlama hevesi içinde görüyoruz. Seyahat
ler nutuklarla işe başlandığı ilân ediliyor, ama
başlanılan iş ne zaman bitiyor? ödenekler ko
nulmuyor. işin bitirilmesinde büyük bir feda
kârlıkla çalışmakta olan personelin gayreti da
hi yetmiyor. Halk yıllarca çalışılan yollarda
gelip geçerken bizar oluyor. Misal mi; verelim.
işte yakından bildiğim Diyarbakır - Elâzığ;
Çermik - Çüngüş yolları. Bu yola, bu yıl asga
ri bir milyona ihtiyaç varken, 135 bin lira
ödenek konulduğunu dikkatiniza arz etmek is
terim. Bu arada bâzı yollar var ki başlanılması
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Ce
unutulmuş gibidir. Askerî ve ticari önemi bü mal Yavuz, buyurunuz.
yük olan ve sanat yapıları bitirilmiş Diyarba
G. P. GRUPU ADINA CEMAL YAVUZ (Bin
kır - Lice - Kulp - Muş yolu ile İstiklâl Har- - göl) — Sayın Başkan muhterem milletvekilleri,
binin bütün yükünü çeken ve Karadendzi AkBayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel
denize bağlıyacak Ankara, Çankırı, Kastamo Müdürlüğünün 1967 malî yılı bütçe tatbikatı ve
nu, Sinop yolunun yapımlarını misal olarak
1968 yılı bütçe tasarıları hakkında Güven Par
verebiliriz.
tisi Grupu adına görüş, tenkid ve temennileri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri; kısa ve sınırlı bir za
man içinde Bayındırlık Bakanlığı ve KaraSayın milletvekilleri; topyekûn kalkınmamız
* folları Genel Müdürlüğü ve A. P. iktidarının ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın he
bu mevzularda politikasını eleştirmeye çalış
deflerine varabilmesi, yapılar, demiryolları, ka
tık. Plânın ruhuna aykırı ve gerçekçi olmıyan
rayolları, hava meydanları ve akar yakıt tesis
bir bütçe ile büyük memleket problemlerimizi l e r i gibi hizmet kolları ile, Kalkınma Plânının
halledilemiyeceğini, A. P. iktidarının anlamak inşaat ve ulaştırma diye adlandırılan iki ağır
ta geç kaldığını, bir kere daha örnekleriyle or sektörünün temel yükünü bünyesinde toplamış
taya koyduk. Bunu kamu oyu da açıkça gör bulunan Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin
mektedir. O. H. P. olarak kalkınma plânları rantabl ve rasyonel ölçüler içerisinde görülebilnın ışığı altında ve bölgeler arası dengeyi sağ mesine bağlıdır.
layacak şekilde büyük hamlelerle kalkınmanın
Bu kadar ağır ve önemli hizmetleri yüklenen
gerçekleşebileceğini bir kere daha belirtmeyi bu Bakanlık, halen çeyrek asrı aşkın 3611 sayılı
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Teşkilât Kanununa göre idare edilmektedir. Esa
sen mevcut kanun Bakanlık bünyesinde uygula
namaz hale gelmekte, çünkü; 6200 sayılı Kanun
la Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5539 sayı
lı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü, katma
bütçeli tüzel kişiliği haiz birer kuruluş haline
getirilmiş ve 1958 yılında, imar hizmetleri İmar
ve İskân Bakanlığına devredilmiş, buna karşılık
hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı
bu Bakanlığa bağlanmıştır.
Bütün hizmet kolları ile, plânlı çalışma sis
temine dâhil olan ve plânın konu ve tedbirler
bölümlerinin getirdiği yükümler altına giren bu
Bakanlığın, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütül
mesi ve istenilen randımanı verebilmesi Teşkilât
Kanununun süratle değiştirilmesine bağlıdır.
Yine hizmetlerin gereken sürat ve seyyaliyetle yürütülmesi için, geniş tatbikat sahasını bu
Bakanlıkta bulan ve günümüzün şartlarına; ce
vap vermekten uzak olan 2490 sayılı Artırma,
Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilmesine bağ
lıdır, Ayrıca idare - mütaahhit münasebetlerini
tanzimde mühim rolü olan Bayındırlık İşleri Ge
nel Şartnamesi ile,, birim fiyat analizleri ve şart
namelerinin ihtiyaçlara uygun bir hale getiril
mesi icabetmektedir. Bu suretle, idar.e ve müta
ahhit arasındaki ihtilâflar da azalmış olacaktır.
Değineceğimiz diğer bir konu da sâri muka
veleli işlerde, cari yıl bütçesine gerekli ödenek
konmaması ve Maliye Bakanlığının günlük na
kit ihtiyaçlarını karşılıyamamasmdan işlerin
süresinde bitirilememesidir. Bakanlığın üzerin
de önemle durması icabeden diğer bir konu da,
kaliteli mütaahhit yetiştirmek için İnşaat ve Te
sisat Mütaahhitleri Odalar Birliği Kanununu
biran önce çıkarmasıdır. Ayrıca, Kalkınma Plâ
nının gerçekleştirilmesinde rolü büyük olan tek
nik personel müşkül durumdadır. Teknik Perso
nel Kanunu çıkarılıncaya kadar 4/10195 sayılı
Kararnamenin günümüz ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek şekilde değiştirilmesini zaruri görmek
teyiz.
Bayındırlık, Bakanlığına, bağlı kuruluşlara
gelince :
Yapı işleri :
Plânlı döneme girdiğimizden itibaren hizmet
leri bittikçe artan bu teşkilât, hizmetlerini Mer
kez Teşkilâtı dışında idari olarak kurulan 13
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Bölge Müdürlüğü, 4 müstakil Kontrol Fen He
yeti Müdürlüğü ve illerdeki imkânları mahdut
Bayındırlık Müdürlükleri vasıtasiyle yürütmek
tedir. Devlete ait binaların yapım ve onarımı,
mülhak bütçeli idareler, özel idare ve belediye
lerin yaptıracakları binaların proje ve keşifleri
ni tasdik etmekle görevlidir.
Bakanlık Teşkilât Kanununun çıkmaması ve
mevcut imkânsızlıklara rağmen çok değişik hiz
metler ifa eden bu daire olumlu neticeler almak
tadır. Hizmetlerini bu daireye gördüren Tarım,
Eğitim ve Sağlık gibi sektörlerin ihtiyaçlarını
zamanında bu daireye bildirmeleri ve koordinas
yon hususunda gereken hassasiyeti göstermeme
leri, işlerde gereken sürati sağlıyamamaktadır.
Ayrıca, Bayındırlık Müdürlüklerinin işyerle
ri çok dağınık olduğundan, yıllık.icra program
larının zamanında yerine getirilmesi için gerek
li vasıta tedarikine zaruret vardır.
Temennilerimizden biri de, tip projeler yeri
ne, mahallî şartlara uygunv projelerin hazırlan
ması ve zelzele bölgelerinde inşa edilecek bina
ların malzeme cinslerinin de buna göre tesbitidir.
1967 bütçesinde bu daireye ayrılan ödenek
ten kullanılan kısım % 90 civarındadır. 1967 büt
çe uygulanmasında, zamanında arsa temin edile
mediğinden, tarırn^ sektöründe 6, sağlık sektö
ründe 17, eğitim sektöründe 36 iş ihale edile
memiş ve yine tarım sektöründe 29, sağlık sek
töründe 36, eğitim sektöründe 104 iş, mukave
leleri gereğince 1968 yılına sirayet etmiştir.
İlkokullar inşaatı :
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa
göre, ilkokulların yapımı ve ayrılan ödeneğin
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alması icabederken, 2 bakanlık arasındaki protokole isti
naden, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yer al
ması tatbikatta birçok aksaklıklara yol açmak
tadır. Teknik eleman ve vasıta kifayetsizliği de
hizmetlerin ifasını daha da güçleştirmektedir.
Okul inşaatları için geçen yıla nazaran daha faz
la ödenek konmuşsa da, ihtiyaçları karşılamaya
kâfi gelmiyeceği kanaatindeyiz.
demiryolları İrfşaat Dairesi:
iktisadi kalkınmamızda mühim rolü olan bu
Dairenin bütçesine, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl
da konan ödenek azdır. 118 milyon liralık öde
nekle yapılması istenen işlerin zamanında bite-
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bileceğine kaani değiliz, ödenek artırılmadığı j nın ise; 40 - 50 sene içerisinde gerçekleştirile
takdirde, geçen yıllarda başlanan alt yapı hiz bileceği mümkkün olacaktır.
Yurt kalkınmasında büyük hizmetleri bulu
metlerinin aksıyacağı ve 1968 yılında üst yapı
nan Ve ulaştırma sisteminde en ekonomik olan
hizmetlerine başlanılamıyacağı kanaatindeyiz.
Karayolları bütçesinin genel, bütçeye nazaran
Limanlar ve barınaklar inşaatı :
yıllık ortalaması her yıl gittikçe düşme kay
Ulaştırma sektöründe mühim rolü olan bu
detmektedir. 4'
daire için konan ödenekle ihtiyaçların giderile
Muhterem milletvekilleri;
bileceğine kaani değiliz. Balıkçılık sanayiinin
Temennilerimizden biri de yapılacak yolla
gelişmesi ve sahillerde yaşıyan vatandaşlarımı
rın
geometrik ve fizikî standartlarına dikkat
zın mal ve can emniyetinin korunması için, öde
etmektir. Bir yolun standardı, o yol üzerinde
neğin artırılmasını zaruri görmekteyiz.
seyreden araçların kesafeti ve dingil sikletleHava meydanları ve akar yakıt tesisleri :
rine göre tâyin ve tesbit olunur. Zamanından
NAJTO Hava Meydanları ve akaryakıt te
evvel yüksek standartlarla inşa edilen bir yol
sisleri ile, sivil hava meydan ve tesislerini yap büyük finansmanlara ihtiyaç gösterir. Standart
makla görevli olan bu daire için de konan öde larına göre inşa edilen bir yol üzerinden, kapa
nek kifayetsizdir. Bu yüzden toprak satıhlı
sitesini aşkın ağır vasıtaların geçmesi de, o şe
meydanlar ikmal edilememiş ve dolayısiyle kış
bekenin harabolmasına yol açar.
aylarında Doğu ve Güney - Doğu illerimizin,
Karayolları finansmanı da güç bir* problem
diğer bölgelerimizle olan hava irtibatı kesil
olarak tezahür etmektedir. Bu bakımdan uzun
miştir. Buna rağmen Malatya ve Gaziantep Ha
vadeli, düşük faizli krediler kullanmasını, âtıl
va Meydanları bu yllki bütçede yer almamıştır.
güçlerin değerlendirilmesini ve .yoldan istifa
Ödeneğin artırılarak, zaruri gördüğümüz bu
de edenlerin âdil ölçüler içerisinde bakım ve
hizmetlerin yerine getirilmesini temenni etmek
idame masraflarına iştirak ettirilmesini uygun
teyiz. .
mütalâa etmekteyiz.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
Geometrik standatlar dikkate alınarak fi
1 Mart 1950 tarihinde 5539 sayılı Kanunla ziki standartları yüksek bir yol şebekesinin
kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü, Ba meydana getirilmesini ve devlet yollarının şehir
yındırlık Bakanlığına bağlıdır.
ve kasaba içinden geçen kesimlerinin ıslahını,
Devlet yolları ile il yollarının yapım, bakım
vasıtaların esaslı bir trafik düzenine kavuş
ve onarımını üzerine alan bu Genel Müdürlük
turulmasını da arzu etmekteyiz.
ödenek kifayetsizliği ve mevcut Kanunun bu
Sayın Milletvekilleri;
günkü ihtiyaçları karşılıyamamasına rağmen,
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel
hizmetlerin ifasında büyük başarılar sağlamak
Müdürlüğünün 1968 Bütçe tasarıları hakkında
tadır.
görüş, tenkit ve temennilerimizi arz etmiş bulu
Yurdumuzun siyasi, iktisadi ve kültürel, sa
nuyoruz.
halarda başarıya ulaşabilmesinde hizmetleri in
Bu vesile ile, 1967 Bütçe uygulamalarında
kâr edilemiyen bu teşekkülün, daha rasyonel
gayret ve mesai sarfeden bakanlık mensupla
Çalışabilmesi için gerekli imkânların kendileri
rına takdir ve teşekkürlerimizi sunar, 1968 büt
ne sağlanmasını zaruri görmekteyiz.
çelerinin memleketimiz, milletimiz için hayırlı
Gerek devlet yolları ve gerekse il yolları
ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım.
nın inşası için plânda 20 yıllık bir müddet öngö
(O. H. P. sıralarından alkışlar)
rülmüştür. Bakanlar Kurulunun halen mevcut
kararına göre, Devlet Yollarının uzunluğu
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüseyin Yaycıoğlu, buyurun.
35 038 kilometre ve il yollarının uzunluğu
23 907 kilometredir. Devlet" yollarının 4 038
M. p. G R U P U A D I N A H Ü S E Y I N YAYGI
kilometresi muayyen zamanlarda geçide müsait
CA ĞLU (Maraş) — Sayın Başkan, sayın millet
yollar olup, 1 700 kilometresi ise tamamen yolvekilleri; M. P. Grupu adına Bayındırlık Ba
- suzdur. Bütçeye konan mevcut ödeneklerle,
kanlığı bütçesi üzerinde tenkid ve temennileriDevlet yollarının ancak 30 - 35 ve il yolları- | mizi arz edeceğim.
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Hızla gelişmekte olan memleketimizde, Ba
yındırlık hizmetlerinin arz ettiği - ehemmiyet
hergün biraz daha artmaktadır. Yurdun ma
mur bir hale getirilmesi, yolların yapılması,
köprülerin yapılması ekonomik hayatımızın ge
lişmesinde önemli faktörlerden biridir. Bu iti
barla Bayındırlık hizmetleri ekonomik hayatı
mızla yakından ilgilidir.,
Bayındırlık Bakanlığı 1968 yılı bütçesi bize
göre, göreceği hizmetler nazan itibara alınırsa,
düşük bir meblağ ile karşımıza gelmiş bulun
maktadır. Oysaki, yurdun dört bucağında görü
lecek pekçok Bayındırlık hizmetleri sıra bek
lemektedir.
Karayolları yurt çapındaki çalışmasını tak
dirle karşılamak yerinde olur. Karayolları ekip
leri, teknisiyenleri ve mühendisleri büyük bir
zevkle kendilerine verilen görevleri bitirmek
için büyük bir hevesle enerji içinde çalışmakta
dırlar.
Ancak her nedense, yurdun birçok yerleri
yoıl bakımından programda geri plânlarda
bırakılmakta, adeta tercihlerde, kayırma, böl
ge kayırma zihniyeti ile hareket edildiği intiba
ını bırakmaktadır.
Misal; Maraş'm Andırın kazasının, gerek
Maraş ile olan irtibatı ve gerekse iktisadi yön
den bağlı Andırın - Kadirli yolları hâlâ ipti
dai durumlarını muhafaza etmektedir, fiütün
müracaatlarımıza rağmen, bu yollarda bu güne
kadar müspet bir faaliyet müşahede etmek
mümkün olmamıştır. Bunun gibi iktisadi gücü
zayıf olan yurt köşeleri ve kazalar vardır, hâlâ
yoldan mahrumdurlar. Bu itibarla, herşeyden
önce ihmal edilmiş ve unutulmuş bu gölgelere ge
rekli önemin verilmesini temenni ederiz.
Karayollarından arzu edilen bir husus da, bü
tün il ve ilçe yollarının daimî geçitlerini sağla
ması gerekirken, ,bu mühim dâvayı bir tarafa
atıp, lüks yatırımlara gitmesi çok üzücü bir
olaydır.
Misal; istanbul Boğaz geçiş köprüsünün,
Doğu bölgelerimizin yolİarı dûrurken71iür dava
ya girişmesiyle doğru bir davranış içine gir
miş değildir. Biz M. P. Grupu olarak, İstanbul'a
böyle bir yatırım yapılmasını çok görmüyoruz.
Yalnız, öncelik hakkından mahrum edilen Dev
let yollarının vatandaş hizmetlerine en kısa
yoldan intibakını gaye edinen Bakanlık, bu
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gayedeki hizmetlerinin yurdun her köşesine •
eşit şekilde iletmesi iyi niyetli temenilerimizdendir.
Senelerdenberi sürüncemede kalan G-öksun Maraş 26 kilometrelik Püryan yolunun yapılma
ması üzülecek bir olaydır. Yakın bir noktadan
Kayseri şosesine bağlanacak yol, Anadolu'nun
belkemiği olacktır ve geri kalmış Maraş ilimi
ze iktisadi yönden büyük katkıda bulunacaktır.
Bunun yanında, Elbistan ve Afşin'de bulunan
geniş miktarda,madenlerimizin ihracında düşü
nülen nakli için yapılacak demiryollarının li
manlarımıza yakınlığı bakımından Maraş hat
tına bağlanması büyük bir önem taşıyacaktır.
Mütaahhitlik müessesesinin ıslahını, yerli
malzemenin inşaat işlerinde kullanılmasını ve
yerli sanayiin hızlandırılmasını, uzun zaman
sürünmecede kalan ve iktisadi kalkınmamıza
katkıda bulunacak olan binaların ikmalinin da
ha da uzatılmadan yaptırılmasını, bütün kıyıları
mızdaki mesken yerlerinin ihtiyacı karşılamak
üzere barınak ve küçük iskele yapılarak va
tandaşlarımızın hizmetine açılmasını temenni
etmekteyiz.
Turizm bakımından önem arz eden Güney Batı Anadolu yollarının tamamlanması ve ele
alınması şarttır.
Bütün kıyılarımızı karayoları ile kuşatmak,
en önemli dâvalarımızdan biridir.
Uzun yolculukta bulunan yolcu ve şoförleri
mizin dinlenme ve istirahatleri için, yol boy
larında dinlenme mahalleri ve parklar yapıl
malıdır.
Karayollarının makina ve parçalarının yur
dumuzda imali ciheti ele alınmak, Bayındırlık
hizmetlerinin tahakkukuna lüzumlu teknik per
sonelin eğitimi de programlı olarak yürütülmeli
dir.
Teknik gelişmeleri takip ve kaliteli inşaat
yapılmasını teniin için serbest sektörde çalışan
teknik elemanların da eğitilmesi üzerinde önem
le durulmaktadır.
Birçok yerde inşaası gereken okullar, sağ
lık ocakları, lojmanlar, küçük tarım tesisleri gi
bi yapılar için, inşa edilecek mahallin ve ara
zinin şartlarına uygun tip projeler tatbik edil
melidir.
, Bu vesile ile Karayolları işçilerinin duruI mundan da bir nebze bahsetmek istiyorum. Ka-
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• rayollan işçileri, kısmen muvakkat mevsimler
de çalıştırılmakta ve bu sebeple de sosyal gü
venlik haklarından mahrum bulunmaktadırlar.
İşveren olarak Bayındırlık Bakanlığının bu iş
çilerin devamlı işlerde çalışmasını temin edecek
tedbirler almasını temenni etmekteyiz. Çok za
man bu işçiler yevmiyelerini geç almakta, hattâ
ödemeler diğer aya devredilmektedir.
Sözlerimi bitirmeden kendi bölgemle ilgili
diğer mühim bir misal daha vereceğim; Gök
sün"- Andırın - Kadirli arşı yollrı 110 Km. lik
bir mesafe olup, bu kısa yolun yapılmamış ol
ması, Şark vilâyetlerimizle Güney vilâyetlerimi
zin irtibatını kesmekte, yolları çok uzatmakta
dır. Bu kısa yolun ikmali ile, doğu vilâyetleri
miz çok kısa bir şekilde turistik ve manzaralı
bir sahadan güney vilâyetlerimize bağlanmış
olacaktır. Sayın Bakandan bu hususun yerine
getirilmesini rica ederiz.
Bu bölgede tabiatın bahşettiği manzara ve
turistik ormanlarla süslenen vatan parçasının,
bugünün kalkınma gücü olan yol ihtiyacının
karşılanmaması, bizleri ehemmiyeti bakımından
son derece üzmektedir.
Göksün ve Andırın Orman İşletmesi, her seneki istihsalerinden milyonlar elde eden birer
işletme olup, bu bölge halkının medeniyete ışık
tutacak olan bu haktan yoksun etmek âdil bir
hareket değildir. Bu sahanın ormanlarından el
de edilen gelirin bir veya iki senelik parasının
bu uğurda sarf edildiği takdirde önemli bir
dâva halledilmiş olacaktır. Karayolları ile Or
man Genel Müdürlüğü koordone bir çalışma
ile girişecekleri bu dâvanın halli bakımından
faydalı olacağı kanatindeyiz. Göksün ve Andırın
bağrında yetiştirdiği bu orman servetinin nimet
lerinden faydalanmak elbette tabiî haklarıdır.
Yukarıda arz ettiğim veçhile, Karayolları
na verilen hizmet sahasının çok geniş olmasına
rağmen, Bütçeden ayrılan meblâğın çok düşük
olduğu aşikârdır. Bu yüzden, o kadar kıymet
ve diğer taşıyan makinalar ve personeller
çok zaman
çalışamamaktadırlar ve bun
ların boş kalmasının da ekonomimiz bakımın
dan zararları sayılamıyacak kadar çoktur.
Sözlerimi burada bitirirken, enerjik ve ça
lışkan Teşkilâta Bütçe tatbikatında hayırlı ba
şarılar diler, memleketimize, milletimize Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını
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temenni eder, M. P. Grupu adına hepinizi say
gılarımla selâmlarım. (M. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Misbah Ongan, buyurunuz.
Y. T. P. GRUPU ADINA MİSBAH ONGAN
(Siirt) — Sayın Başkan, Meclisin sayın üyele
ri; Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, 1968 yılı bütçeleri hakkında
ST. T. P. Meclis Grupunun görüş ve temennile
rini arz edeceğim.
Bugünkü medeni vasatta ve kalkınmasını
ikmal çabasında olan memleketlerde; yatırım
lara imkân hazırlıyan yok denen unsurun, ifa
ettiği büyük hizmeti belirtmeye lüzum yoktur.
Basite irca edilerek izah edildikte; kalkın
manın yatırımlar yoluyla mümkün olabileceği
ifade edilebilir. Karma ekonomi sistemini gö
rüş olarak benimsemiş memleketlerde ise, ta
ban hizmetleri, yatırımın anaunsuru niteliğin
dedir. Ve özel sektöre imkân hazırlıyacak
faaliyetler için bu hizmetler Devlet tarafından
yurdun en ücra köşelerine kadar götürülür.
Genellikle, yol, enerji, yakacak şeklinde
özetlenen bu temel ve taman hizmetlerinin en
önemli olanı, hiç şüphesiz ki yoldur. Esasen
yol olmadan diğerlerinin olabilmesi de müm
kün değildir.
Meselâ : Keban'dan sonra, Türkiye'nin ener
ji eksenini tamamlıyacak olan, 175 m. sütlük
Pervari barajını, yol olmadığı için yapmak
mümkün olamıyor. O Pervari ki, yine yol ol
madığı için, kızamık gibi basit bir hastalıktan
kurtaramadığı 300 vatan çocuğunu, kefenleri
ne «yol» yazarak gömmüştür.
Yol olmadan enerjiyi sağlamak nasıl müm
kün değilse, yakacağı teminde de vaziyet ay
nıdır. Bu önemli konuya eğilmeyi gerektire
cek gayreti davet için de bir misal daha vere
lim :
Türkiye'nin büyük ölçüde yakacağını karşılıyacak kapasitede asfaltit denen yakacağı
muhtevi Şırnak kömürlerinden, yine yol ol
madığı için faydalanmak imkansızlaşıyor.
Halbuki 3 ncü Demir - Çelik tesisinin kurul
duğu, hattâ 4 ncüsüne el atıldığı devrimizde,
döviz metaı kok kömürüne olan ihtiyacın bü
yüklüğü meydandadır.
Şayet Şırnak kömürleri ile, Türkiye'nin
üçte bir yakaca|ı karşılanacak olsa, o ölçüde
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kok kömürü tasarruf edilmiş olacak ve dolayısiyle gecikmiş sınai hamlemizin itmamı, kıs
men dahi olsa, temin edilmiş bulunacaktır.
Ama yukarda da arz ettiğimiz gibi, yol olma
dığı için, bu faydalı teşebbüse geçilememekte
dir.
Demek oluyor ki, yatırıma medar olacak
temel hizmetler için dahi, en değerli ve başta
gelen faktör, yol unsurudur.
Meselenin önemini kısa bile olsa, böylece be
lirttikten sonra; Bayındırlık Bakanlığı ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün, sorumlu daire
ler olarak, aldıkları vaziyeti görelim :
Karayolları ile ilgili kontrolün, önemli bir
kısmını elinde bulundurmıyan Bayındırlık Ba
kanlığı, ifada güçlük çektiği fonksiyonunu,
yapma gayreti içinde görünüyor. Yalnız, 30
yıl önce hazırlanmış mevzuatın, bugünkü ileri
bayındırlık, görüş ve anlayışına cevap vere
bileceğini sanmak güçtür. .
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Konuları eleştirirken,' temeldeki sebeplere
teveccühte, neticeyi istihsal bakımından büyük
faydalar vardır. Bunu ve bunun Bayındırlık
Bakanlığı bünyesindeki tatbikatını ispat için
misaller arz etmeye çalışalım.
Sabit birim fiyatları muvacehesinde, zamlı
inşaat malzemesi, mütaahhidi zarara sevk et
mekte ve bunun neticesinde; temel felsefesi
«Fahiş kâr» olan, ticari anlayışa itmektedir.
Ve bu yüzdendir ki, henüz yılı dolmadan resmî
devaire ait inşaatlarda., inanılmaz derecede ek
sik ve aksaklıklar husule gelmektedir.
Onun için mukavele ve şartnamelerin tanzi
minde, bu özelliğin dikkate alınması gerektiği
ni belirtmekte fayda mülâhaza ediyoruz.
. Devam eden işler için eksik ödenek konul
ması, tediyeleri geciktirmede ve dolayısiyle,
idare - mütaahhit ve mütaahhit - işçi ihtilâfla
rına sebebolmaktadır.

2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanu
nu, belirtmek gerekir ki, Devlet daireleri kar
Bu keyfiyetin, ıstenmiyen bir sonuca* varan
şısında, mütaahhidi; tek taraflı mukavele hü
aksaklığı; vilâyetler nezdinde hizmet ifa eden,
kümlerinin,
bağımlı aleti haline getirmektedir:
Bayındırlık müdürlüklerinin, vazife ve salâhi
— Sabit birim fiyatları karşısında zamlar,
yet yönünden hangi mercie bağlı bulunduk
— Vaktinde ödenmiyen istihkakların husu
larını tâyinde gözükmektedir.
Ayrıca, imar Reisliğinin yükümlü olduğu - le getirdiği iflâslar,
— Mütaahhidin, işçi ve idare ile doğurdu
görevin, kesafet ve mahiyeti nazara alındıkta,
ğu ihtilâflar,
durumun daha da muğlâk bir hüviyet arz etti
ği görülmektedir.
Kontrol mekanizmasını gevşeten ve dolayı
Eğer yıllık uygulama plânlan hedefe ulasiyle işleri aksatan sebepler olarak tezahür
şamıyorlarsa; bunda inşaat bölümünün, yine
etmekte ve bakanlığın içinde bulunduğu hare
mevzuattan neşet eden, iyi bir plân ve düzen
ketsiz durumu yaratmaktadır. Binnetice, imara
den yoksun tatbikatı düşünülmelidir.
ve ümrana duyulan ihtiyaç giderilemiyerek za
man
israfı ve millî servetin heba olması so
Yeni bir okulun, daha ders yılı başlamadan
nucu
doğmaktadır.
çatısı uçuyorsa; kontrol cihazının ciddî olmıyan, sözde faaliyetini ve buna mahal veren mev
zuat gevşekliğini hesaba katmak gerekir.

Mütaahhidi içinde ve altında bulunduğu şa
ibeden, macera adamı vasıf ve sıfatından kur
tarmak, tesislerin gecikmeden ve maksada uy
gun şekilde intacını sağlamak ve yukarda arz
ettiğimiz hususların izalesi için; modern mev
zuatın lüzumuna kesin surette inanmak ve hal
çaresi bulmak lâzımdır.

Hulâsa, köhne mevzuatın değiştirilmesini
amaç eden gayretler semere vermedikçe, netice
istihsaline imkân olamıyacağı kanaatindeyiz.
Zira 3611 sayılı Kanun ısdar edildiği zaman,
Nafıa Vekâleti Bütçesi 8 milyon lira idi. Feza
çağı; şartlarının hamulesiyle, o günün ihtiyaç
Devlet ihale eder ve ihaleden sonra, kontro
ları arasında ne çapta farklılık olduğunu izaha
lünde bulundurduğu inşaat malzemesine zamlar
ihtiyaç yoktur.
yaparak fiyat farkı yaratır ve ondan sonra mu
2490 sayılı «Artırma, eksiltme ve ihale» Ka- | kavelenin mevzuattan neşet eden hükümlerine
sığınarak, vatandaşı zarara sokarsa; yapıla
nunu da; aynı yetersiz eskimişliğin bir başka
cak iş, o mevzuatı değiştirmek olmalıdır.
örneğidir.
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Zira; tâli sebepler yanında, kaçınılmaz olu
şuna önem verilmesi gereken özellik; inşaat sek
töründe ve onun başka sektörlerle husule ge
tireceği handikaptır. Çünkü, plânın öngördüğü
hedefe ulaşamamanın, başka sektörlere de tesir
edeceği ve dolayısiyle kalkınma hızını azaltaca
ğı tabiîdir.
Bir başka önemli yön ise, idarenin borçlan
ması durumundan doğmaktadır, işveren: ida
reden alacaklı bulunduğu ölçüde, ödeme gücünü
kaybeder ve bu yüzden işçi ile ihtilâfa düşerek,
ekonomik kuralların kaçınılmaz sonucu olan,
iflâsa sürüklenir. Bunun tabiî ve kaçınılmaz
sonucu da, yatırım harcamalarında husule geti
rilecek kısıntı ve işsizlikle son bulan sıkıntı
dır.
Müstahsil yerine müstehlik olma anlamına
gelen işsizliğin; ekonomik bünyedeki boşluğu,
bunun şümul ve tahribatı izahtan varestedir,
sanıyoruz.
Yalnı^ mevzuatın kifayetsizliği yanında, Ba
kanlık tatbikatının da tatminkâr olmadığını be
lirtelim.
Kanaatimiz odur ki; yapılacak işler için ge
nel kurallara, gerektiği ölçüde değer verilme
mektedir. Meselâ J968 yılı içinde demiryolu alt
yapı işlerinin yürütülebilmesi için, 107 milyon
liralık ödenek öngörülmüştür. Ama; travers ve
küçük malzeme, yani üst yapı işleri için, düşü
nülen ve fakat plânlama teşkilâtınca program
dan çıkarılan, 70 milyon liralık meblâğ, temin
edilemediği takdirde; işin intacı mümkün olamıyacak ve dolayısiyle büyük zarar doğacaktır.
Zira üstü kapanamıyacağı için, alt yapı işleri,
fiziki etkenlerin tahribatına mâruz kalacak
tır.
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayollarının, an
laşma imkânı bulamadıkları Plânlama Teşkilâtı
ile aralarında, eksik olmıyan ihtilâfların neden
leri genellikle hissî oluyor.
Bu sebeple aksıyan hizmetin saik olduğu,
servet kaybını önleme çaresini, Hükümetin bul
ması gerektiği inancındayız. Karşılıklı iki mü
hendis veya dairenin uyuşmıyan görüşleri, bir
tek kalemde eğer 107 milyon liraya varan, bir
zarar doğuracaksa, buna seyirci kalmamanın
s gerektiğini, izaha hacet yoktur.
Bayındırılk Bakanlığının yol yapımı konu
sunda tercihlerini, mevzuatın âmir kıldığı hü-
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kümler çerçevesi içinde yapması gerekirken; da
ha ziyade, indî, keyfî ve belki de politik tasarruflarmış intibaını uyandıran, ama ne olursa ol
sun, müsfret mütalâa edilmesine imkân bulunmıyan; bir davranışın içinde gözükmektedir.
Duruma dair misâl arz etmeden önce, yol ya
pımı bakımından, Bakanlığın ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün, tercihlerini istimalde, ken
dilerini bağımlı kılması gereken mevzuatlarının,
mahiyetini belirtelim.
Etüt yapım yol şebekesini tesbit etmek ve ön
celik sıralarına göre programa almak için, Ba
kanlık ve Karayollarının; ekonomik şartlar, tu
ristik potansiyel, sosyal ihtiyaçlar ve trafik hac
mi, gibi; ana unsurları, önplânda tutması ve do
layısiyle, şartlan uygun olan faaliyet sahalalarma, öncelik tanıması iktiza eder..
Halbuki durumun, bize göre izahı gerekçesiz
kalan tatbikatı, mevzuat ile aynı paralelde de
ğildir.
Meselâ; memleketin birçok yerleri, kallnnmada büyük etkenliği inkâr edilemiyen demir
yolu ulaşım hizmetlerini beklerken; trafik kesa
feti, demiryolundan başka, ayrıca karayolu ile
de halledilmiş bulunan yönlerde ve çift hat şek
linde tecelli etmektedir.
Her halde bunun sebeplerini izah etmek güç
olsa aferektir.
Buna benzer bir başka misali, biraz da
hayretle arz etmeye çalışalım:
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde, liman
larla ilgili, yuvarlak olarak 128 milyon liralık
bir ödenek mevcuttur. Ve yapılacak işler meyanında şunlar sayılmıştır:
— Kuşadası yat limanı,
— Marmara Adası yat limanı,
— Bodrum yat limanı.
Bir yanlışlık ihtimalinin mevcudiyeti, za
yıf bulunduğuna göre, Sayın Bakanın açıkla
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. Yani öğ
renmek istiyoruz.
İskân üniteleri ve uygarlığın bütün nimet
leri gibi, daha birçok meseleleri ile; koca bir
yurt parçası, Bayındırlık hizmetlerini bekler
ken, Sayın Bakanlık, Yat Limanı mı yapacak?
Hem de 3 tane.
Eğer bilmediğimiz bir zaruret varsa, bunu
Yüce Heyetinizin mutlaka öğrenmesi lâzımdır.
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Karayolları :
1950 yılında 5539 * sayılı Kanunla kurul
muş bulunan Karayollarına; yüklediği görev
ağırlığı ile mütenasip bir ödenek verilmemek
tedir. Bu yüzden Plânlama Teşkilâtı ile bitmiyen ihtilâfları mevcuttur. Çoğalan yolların ba
kım ve onarımı ve lüzumuna ihtiyaç duyulan
yolların fazlalığı göz önünde bulundurularak,
her yıl bütçesinin artırılması icabederken, tat
bikat aksi istikamette seyretmekte ve bu yüz
den Türkiyenin' kalkınmasına büyük çapta
hizmet vermesi beklenen imkânlar yok olmak
tadır.
17 Bölge Müdürlüğü ve bunlara bağlı 104
şube ile, memleket çapında hizmet vermeye gay
ret eden karayollarının, millî gelire katkı payı,
1959 da 2,9 iken, 1966 da 5,1 e çıkmış, fakat
bu artışa rağmen veya bütçeden, artan bu pay
nisbetinde ödenek alması gerekirken; tam aksi
vukubulmus ve 1957 bütçesinden, yüzde 11,4
oranında pay almışken, 1966 da bu oran 7,7 ye
düşmüştür.
Halbuki; 1966 neticelerine göre, Karayol
ları; Türkiye'de, yükün yüzde 61 ini, yolcunun
yüzde 87 sini taşımıştır. Bunun yanında, ona
rım ve bakım gibi sebeplerle görev hamulesi
büsbütün artmıştır.
Mevzuatın getirdiği mükellefiyete nazaran,
Genel Müdürlük, 35 038 Km. tesbit edilmiş an
cak 31 bin Km. si yapılmış olan Devlet yolları
ve 24 000 Km. olarak, tesbit edilen il yolları
\ ile uğraşacaktır. Ancak; mevcut tesbitlere na
zaran, Devlet yollarının, 20 yıllık trafik projek
siyonuna göre sınıflandırılması ve her sını
fın, kendi standartlarına getirilmesi için, yu
varlak olarak 13 milyar liraya ihtiyaç vardır.
öte yandan; 20 yılda gerçekleşeceği esasına
göre il yolları için lâzım olan meblâğ, yuvarlak
olarak 5 milyar liradır.
ihtiyacı, bu derecede yüksek, ifa ettiği hiz
met bu ölçüde büyük olan Genel Müdürlüğün
bütçesini, geçmiş yıllara nazaran, oran bakı
mından düşürmek, bizce yanlış bir tutum ve
yol politikasıdır.
Zira millî gelire katkısı, kalkınma hızına et
kisi, malûm olan yol dâvası; memleketin bir nu
maralı problemi hüviyetini muhafaza etmekte:
dir.
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Karayolları Genel Müdürlüğünün kısır büt
çe imkânsızlıkları içindeki tutum ve davranışı
nın hatalı olduğunu; yol yapımında, öncelik ta
nıma bakımından tercihlerini kullanırken, mev
zuata uygun hareket etmediğini, yukarda arz
etmiştik. Hatada ısrarın, zaten mahdut bütçe
imkânlarını büsbütün daraltarak, fayda biri
mini azaltacağı malûmdur.
Binaenaleyh, hiç değilse, zararlı bu gidişin
düzeltilmesini ve bütçenin memlekete ve Türk
Milletine hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımla. (Y. T. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu adı
na Şaban Erik, buyurunuz.
T. 1. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERtK
(Malatya) — Arkadaşlar, Bayındırlık Bakan
lığı tüm bütçeden 2 598 102 137 lira bir, pay
almaktadır. Bu pay bütçe ölçülerimize göre ol
dukça büyük bir paydır. Ancak bütçeden bu ka
dar parayı sarf etmek yetkisi olan Bayındırlık
Bakanlığı düzenli bir çalışma şeklinden yoksun
dur. Bu hususta evvelce söylediklerimizi tekrarlamıyacağım. Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin gü
nün icaplarına göre yeni baştan düzenlenmesi
gereklidir. Çeşitli bakanlıklara ait inşaatçı dai
reler bu teşkilâta bağlanmalıdır. Türkiye'de
Devlete ait işlerin yapılmasında görülen çeşitli
aksaklıkları ve uyumsuzlukları gidermek bu
yönden mümkün olacaktır.
Arkadaşlar, Devlete ait işlerin bizzat Dev
let tarafından yapılması için bir inşaat ofisi ku
rulmalıdır. Bunun gerekçesini geçen seneler be
lirttik. Geçen sene bu teklifimiz üzerine o za
manki bakan arkadaş ya meseleyi anlıyamadığmdan ya da ham siyasi inançları zorundan
çok tutarsız sözler söyledi. Güya Devlete ait iş
lerin Devlet tarafından yapılmasiyle mütaahhitlik sınıfı ortadan kaldırılacaktır. Bir sınıfı
ortadan kaldırmak niyeti / göstermek ise Türk
Ceza Kanununun 142 nci maddesine girer.
Arkadaşlar, mütaahhitlik bir sınıf değildir.
Sınıf esasını bilmeden sınıf meseleleri üzerinde
söz etmek de kolay değildir. Kaldı ki, Devlete
ait işlerin bizzat Devlet tarafından yapılması
mütaahhitliği de ortadan kaldırmaz. O zaman
mütaahhitler giderler özel sektöre iş yaparlar.
Biz teklifimizde demiyoruz ki, bütün yapı iş
lerini Devlet yapsın.
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Arkadaşlar, sağlık tesisleri ve okul yapımında ucuzlatma ve tasarruf tedbirlerinin genişletilip prefabrikasyona gidilmesini bu yıl bir kere
daha hatırlatırım. Bugün ilkokul inşaatları çok
pahalıya malolmaktadır. Bu kadar pahalıya
malolan inşaat metoduyla Türkiye'nin okul dâvasini çözemeyiz.
Raporda, vaktinde arsa temin edilemediğin
den dolayı bâzı işlerin aksadığı belirtiliyor. Garip bir şey bu. Geri kalmış bir ülkede arsa bul
ması bir mesele olamaz. Hadi, zor işleri yapa
mıyoruz, bari kolay olanlarını yapmamazlık etmiyelim. Bu halin düzeltilmesi için gerekli tedbirler her halde alınmalıdır. Genellikle binala
rın proje ve yapımları memleket şartlarına uydurulmalıdır. Pahalı inşaattan, lüks inşaattan
kaçınılmalıdır. Ama mümkün olduğu ölçüde de
insan zevki ve çevrelerin güzelleştirilmesi husu
su gözetilmelidir.
Bütçe raporuna baktığımızda oldukça önemli bir husus göze çarpıyor; yeterli ödenek ayırmadan birçok işler ele alınıyor ve böylece hiç
birisi bitirilemiyor. Gerçekten de çok iş yapar
görünmek için yıllar, demiryolları, limanlar, an
trepolar, kayıkçı barınakları ve saire ele alını
yor, ama bakıyoruz bu işler yıllar yılı bitmiyor.
Bu yanlış bir tutumdur. Çok iş yüklenip hep
sini yarım yarım sürdürmektense yeterli öde
nek ayrılmak suretiyle girişilen işlerin bir çır
pıda bitirilmesi memleket hesabına daha hayır
lıdır.
Arkadaşlar, ele aldığımız işleri ilerdeki ge
lişmeleri göz önüne alarak yapmalıyız. Bunu
böyle yapmadığımız için bir yaptığımız işi bir
zaman sonra tekrar yapmak zorunda kalıyoruz.
Bu güya idareli davranmak yüzünden böyle
oluvor. Ama aslında hesabı bütün olarak düşün
düğümüzde imkânlarımızın bu, israfı oluyor.
Şüphesiz bâzı hallerde zor zamanları atlatmak
için oluruna işler yapılır. Ama her halde bunun
bir ölçüsü olmalıdır. Karayolları raporunda
şöyle bir bölüm var; köprülerden, dar ve taşıma
kapasitesi düşük olanlardan dolayı yenilenmesi
gerekenlerin sayısı 1 600 olup toplam uzunluk
ları 40 500 metredir. Bu kadar köprünün her
halde büyük bir kısmı çok yakın zamanlarda
yapılmıştır. Ama öylesine yapılmıştır ki, bugün
tekrar yapmak zorunluğu doğmuştur. Söz bu
raya gelmişken belirteyim ki, şehir ve kasaba
ların büyümesinde de ilerdeki gelişmeler, yol,
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meydan, park, bahçe bakımından hiç göz önüne
alınmıyor.
Arkadaşlar, bilindiği üzere bir İstanbul köp
rüsü meselesi var. Büyük, ama hiç de sırası olmıyan bir iş. Köprü meselesi yıllar önce söz ko
nusu edilmişti. Ama şimdi işe girişilmek üzere
dir. Bütçe görüşmeleri boyunca hepimiz görü
yoruz; hemen bütün bütçeler yetersiz ve bütün
bütçelerin karşısında meseleler dağlar pibi di
kilmiş durumdadır. Canalıcı meseleler ortada
dururken İstanbul köprüsü hevesine kapılma
mız asla tutarlı bir iş değildir. İlerdeki temel
meseleleri hallettikten sonra Boğaz köprüsünün
yapılmasına hiç kimsenin söyliyecek bir sözü
olamaz. Ama bugün görünüşte' bir özenti uğru
na, hani nam olsun diye bu çapta bir köprü yap
maya kalkmak düpedüz hesapsızlıktır. Efen
dim, böylece İstanbul'un iki yakasını bir araya
getireceğiz, sözü hiç geçerli değildir. Halkın
iki yakasını bir araya getirmek meseleleri diz
boyu giderken bu olmaz. Ayrıca bu pahalı işe
yeterli tahsisat ayırmak hiçbir zaman mümkün
olmıyacaktır. Bu yüzden işin uzaması, vaktinde
kullanılmıyan malzemelerin çürümesidir, korun
masıdır, bakılmasıdır, elleri böğründe bekliyen
elemanların yevmiyesidir, filân hesapta olmıyan masraflar yaratacaktır. Haliyle işlerin
uzaması, İstanbul'un başına da çeşitli sıkıntılar
açacaktır. Bu itibarla biz önce temel sosyal ve
ekonomik problemleri çözmek görevindeyiz. Bu
türlü gayretlerimizi, her* türlü gayretlerimizi ve '
her türlü imkânlarımızı bu uğurda sarf etmek
zorundayız. Kaldı ki, arkadaşlar bırakınız temel
problemleri, İstanbul'un Boğaz köprüsüne gele
ne kadar daha öncelik taşıyan çok meseleleri
vardır. Bugün İstanbul'un fakir semtleri yol yü
züne, su yüzüne hattâ bir ölçüde elektrik yü
züne hasrettir, öte yandan Kadıköy'de Kurbağalıdere yüzünüze güller, iğrençlikler akıtmak
tadır. Sonra basında çıkan haberler üzerine Bo
ğaz köprüsü işinin bir yanı üzerinde daha dur
mak isterim. Okuduklarımıza göre Morrison fir
ması, köprünün ille de yapılması için el altın
dan kesif çalışmalar yapmıştır. 1963 yılında
Morrison firması De Leuw Cather adlı firmaya
parasını kendi ödiyerek Boğaz köprüsü etüdünü
hazırlatmıştır. Bu sıralarda Sayın Demirel Mor
rison firmasının temsilcisidir. O zamanlar Sayın
Demirel iş adamı sıf atiyle kendini bu köprü işi
ne vermiştir. Basında yazılanlara göre Demirel
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De Leuw Cather firmasının başmühendisiyle I
birlikte köprünün etüt işleriyle ilgilenmiştir. Bu
arada Morrison firmasının Portekiz'de yaptığı
Salazar köprüsünü görmek için Lizbon'a da git
miştir. Gelgelelim Morrison firmasının Istanbul!a ille de köprü yapılmalıdır tavsiyeleriyle
dolu raporu ne hikmetse Adalet Partisi iktidara
gelene kadar ortaya çıkarılmamıştır. Adalet
Partisi iktidara, geldikten sonra köprü konusu
hemen Hükümet programına alınmıştır.
ikincisi, köprü işi İkinci Beş Yıllık Plâna da
konulduktan sonra ilgililerce bir etüt daha yap
tırılmıştır. Uzmanların hazırlıyarak plânlamaya
verdikleri rapora göre köprü etütlerinin yeterli
ölçüde yapılmadığı, bu durumda köprü yapımı
nın bir mesele olacağı öne sürülmüştür. Ancak
De Leuw Cather firmasının hazırladığı raporun
aslında Morrison firması tarafından hazırlandı
ğı nasıl halk oyundan gizlenmişse uzmanlar ta
rafından hazırlanan bu yeni rapor da yine halk
oyuna duyurulmamıştır. Şimdi bu hususlar or
taya çıkınca Boğaz köprüsü üzerinde durup dü
şünmek gerekiyor. Bu söylediklerim üzerinde
işi gürültüye, patırtıya getirmeden, Meclise iza
hat verilmesini rica ederim.
Şehirleri, illeri, nahiyeleri birbirine baglıyan
yolların yapımını yani il yollarının yapımını
hızlandırmak görevindeyiz. Bilindiği üzere yol
ların yapımında gözetilen başlıca faydalardan
biri sosyal faydadır. Biz yol dâvasında sosyal
faydayı gereğince gözetmiyoruz, il yolları ağı
her tarafiyle ekonomik yönden bir ağırlık taşı
yabilir. Ama yurttaşların canı, malı. saq-lıoı ve
çevreleriyle ilişkileri bakımından çok önemlidir.
Kış kıyamet bastığında yer yer insanlarımızın
dünya ile ballarının koptuğunu hep biliyoruz.
Yol bulunmadığından tasıma kolaylımı sağlamak \
için tabutlar içinde hastalar ve lohusalar taşın
dığını hep okuyoruz.
Zaman zaman meydana gelen tabiî felâket
ler ânında yol derdinden yurttaşların imdadına
vaktinde konulamadığını hep görüyoruz. Rapor
da belirtildiğine göre, karayolları ilgililerince
yapılan hesaplara göre 23 907 Km. olan il yol
lan ağının iyi bir duruma getirilmesi ve her tür
lü hava şartları altında geçit verir halde tutul
ması i«ini 20 serede gerçekleştirebilmek için her
yıl 242 milyon lira ödenek ayrılması öngörül
müştür. Ovsa 1968 yılı bütçesinde bu işe nakit
olarak 112 milyon lira ayrılabilmiştir. Demek I
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bu gidişle bu işin halli 40 yıl sonraya kalmak
tadır.
Arkadaşlar, dikkat edecek olursak hemen
bütün işlerimizin halli 40 yıl sonraya kalmakta
dır. ti yollarının tamamlanması mı? 40 yıl son
ra. Köy yollarının tamamlanması mı? 40 yıl son
ra. Eğitim dâvasının halli mi? 40 yıl sonra. Saf
lık dâvasının halli mi? 40 yıl sonra.
Arkadaşlar meselelerin hallini 40 yıl sonra
ya iterek bir memleketi idare etmek çok kolay
dır. Ancak bu memleketi bu kolay yoldan idare
edenlere 40 yıl sonra bu memleketin insanları ne
der, bilemem.
Raporda şehir içi geçişleri diye bir bölüm
var. Bu bölümde, «yolların şehir ve kasaba için
den geçen kısımları genellikle trafiğin ihtiyacı
nı karşılıyacak durumda değildir. Gerek bu ih
tiyaçların karşılanması ve gerekse şehir halkını
toz ve çamurdan kurtarmak için bu taleplerin
"bütçe imkânları nisbetinde karşılanmasına çalı
şılmaktadır», denilmektedir. Bu şehirici geçiş
leri hangi esaslara göre yapılıyor, belirtilmiyor.
Arkadaşlar, bu işin esaslan baştan belli edilmez
se bu işin içine çok işler karışır. Meselâ gariban
bir il ve ilçe yerine dişlice bir il veya ilçeye iş
yapılır. Ne için yapılır? Öyle yapmak yapanla
rın hesabına gelir de ondan. Ya da öyle yanma
mak yapanların elinden gelmez de ondan. Sırası
gelmişken söyliyeyim; bu şehirici geçiş yollan
üzerinde bir hikâye duydum, çok ciddî bir hi
kâye. Şöyle : izmir'de Bayraklı ile Halkapman
arasında bir geçiş yolu yapılmak istenmektedir.
Yol hesaplara göre daha ucuz çıksın diye deniz
üzerinden geçirilmek istenmiştir. Ancak bu işte
evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Yolun doldu
rulmak surştiyle üzerinden geçirilmesi düşünü
len deniz kısımlannm sahipleri çıkmışlardır or
taya. istimlâk bedeli istemişlerdir. Şimdi bu iş
hakkında ilgililerden etraflıca bilgi rica ediyo^
rum. iyicene bilmek istiyorum bu işi. Bu düzene
4 elle sarılan arkadaşlann da bilmelerini istiyo
rum bu işi. Memleketin toprağı, deresi, gölü ka
mu yararı aleyhine zaptedilmiş yerler henüz du
rurken bir de bakıyoruz denizlerin de sahipleri
çıkıyor ortaya.
Arkadaşlarım, 4/10191 sayılı Kararnameye
bağlı olarak çalışan teknik personelin £57 sayılı
Devlet Memurlan Kanunu karşısındaki durumu
nu ele almak gereklidir. İçinde bulunduğumuz

M. Meclisi

/

B : 48

22 . 2 . 1968

0:1

bu teknolojik çağda milletler teknik personelin
lerinin geliştirilmesi, yapılan işlerin sonuçların
üzerine titremektedir. Teknik personelden arzu
dan halk kütlelerinin yararlandırılması, ülkemi
lanan hizmeti görebilmek için teknik personelin
zin her alanda göz ve gönül doldurur biçimde ge
arzularını gözetmek şarttır. Hepimizin bildiğinlişmeler sağlaması, yarınların pırıl pırıl görü
ce geri kalmış ülkelerin kalkınma hamleleri ilk
nür hale gelmesi her insan üzerinde olacağı gibi
elde teknik güce muhtaçtır. Şu veya bu tuteknik eleman üzerinde de işine ve yurduna bağ
tutarsızlıklar yüzünden teknik elemanlardan ge
layıcı etkiler yapar. Böyle değil de birtakım
reği şekilde yararlanamazsak ya da onları eli
yaz boz oyunlarının aleti edilen, bir alanın tut
mizden kaçırırsak hem onları yetiştirmek için
sağı haline getirilen, Devlet gücünü belli bir
harcadığımız emeklere memleket hesabına yazık
azınlığın hesabına işletmek durumuna itilen,
olur ve hem de yüzüstü kalacak hiç değilse aksımesleki gelişmesi köreltilen, bir sözle oradan ora
yacak olan kalkınma niyetlerimize yazık olur.
ya atılan, sürülen teknik personel ister istemez
Arkadaşlar, bugün yetişmiş teknik elemanla
kendi başının çaresine bakmak durumuna dü
rı kendi hakları ve hizmetlerinde tutabilmek me
şer.
selesi dünya çapında bir mesele haline gelmiş
Arkadaşlarım, bütün bu anlattıklarım aslın
tir. Bugün ekonomik sömürüye bir de beyin
da insan değerini bilmek meselesidir. Unutulma
sömürücülüğü eklenmiştir. Böylece akıl, zekâ,
sın ki, insan değerinin bilinmediği yerlerde in
bilgi geri kalmış ülkelerin elinden çekilip alın
sanlık için hayır yoktur.
maktadır. Dolayısiyle yoksul ülkeler bir de ye
tişmiş insan yokluğu içine sokularak kalkınması
BAŞKAN — Sayın Erik, bir dakikanız var.
engellenmekte ve sömürülmesi sürdürülmek is
Ona göre bağlayınız. Meclis 20 dakika ile kayıt
tenmektedir. öyle ki, bu oyunun içine yavaş ya
lamıştır. Başkanlık Meclis kararını infazla mü
vaş gelişmiş saydığımız ama süper Devlet ölçü
kelleftir.
lerine göre geri kalmaya başlayan Avrupa ülke
ŞABAN ERİK (Devamla) — Ben genel ola
leri dahi düşürülmektedir. Onun için teknik
rak böyle söylüyorum ya, Allah selâmet versin
elemanlara uygun düşecek çalışma kurallarını
Sayın Bayındırlık Bakanı Bakanlık teşkilâtını
çizmek işini önemle ele almak zorunluğu karşı
alt, üst etmiştir. Çeşitli kademelerdeki görev
sındayız. Hemen belirteyim ki, söz konusu per
lileri birtakım kaprisler uğruna, birtakım de
sonel birtakım dar hükümler çerçevesi içine sığ
dikodular uğruna, birtakım partizan hesaplar
dırılmak yerine kendi çalışma şartlarının pazar
uğruna çil yavrusu gibi dağıtmıştır. Türkiye'
lığını serbestçe yapacak durumda tutulmalıdır
nin en derli toplu teşlrilâtlarmdan biri olan Ka
lar. Bu konuya bütçe raporunda da belirli şekil
rayolları camiasını dahi Saym Bakan büyük bir
de değinilmiştir. Ancak bu hususta söylenecek
sarsmtıya uğratmıştır, Sizi temin ederim ki, bu
başka taraflar da vardır. Türkiye'de beyin akı
türlü konuşmayı hiç istemezdim, ama bu türlü
mı meselesi yanında bir de beyin ezme meselesi
olaylar karasında susmak da olmuyor. Sayın
vardır. Bizde Devlet düzenine hâkim, olan güç
Bakan insan harcamakta o kadar ileriye gidiyor
ler her alanda, her dalda, her kademede kısaca
ki, bu yaz istanbul'da Küçükçekmece'deki Ka
sı her görevde, «evet efendimci» adam istemek
rayolları kampına giden hanımının ağzına baka
tedir. Bundan ötürü, ilme, bilgiye, tekniğe, ger
rak Karayolları teşkilâtında aşçısından şoförü
çeğe ve kişiye bağlı şekilde iş görmek istiyenlene, memurundan mühendisine kadar birçok in
re aman verilmez. Verişte bundan ötürüdür ki,
sanı hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıyor.
bugün Türkiye'de bir öğretmen kıyımı yanında
Böyle bir hareket, Devlet yönetimine girişmebir de teknik eleman kıyımı vardır. Beyin akı , nin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Haber vereyim ki,
mının bir sebebi de budur. Onun için zekâ ve
Bakanın bu tutumu yüzünden Bakanlık camia
bilgi sahibi insanları baskı altında tutmak hu
sının morali ve şevki büyük ölçüde kırılmıştır.
yundan vazgeçmek zarureti vardır.
*
BAŞKAN — Tamamdır Sayın Erik.
ŞABAN ERtK (Devamla) — Bağlıyayım
Sonra, teknik elemanı gerçekten bir kalkın
efendim.
ma hareketinin şevkli çabasına bağlamak mesele
Arkadaşlarım, kısaca izah etmek zorunda
si vardır. Ele alman işlerin harıl harıl yapılma
sı, işlerin içerisinde çalışan insanların yetenekyım. Karayolları işçilerinin yevmiyelerinin vak18 —
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tinde ödenmesi meselesi vardır. Bu meseleyi I Birinci Beş Yıllık ve gerekse daha büyük çap
ta İkinci Beş Yıllık Plân içinde yer almış ol
her bütçe görüşmelerinde komisyonda ve bura
maları içte bu acı gerçekten doğmaktadır, ikin
da dile getiririm. Ne hikmetse bu duruma bir
ci Cihan Harbinden harabe halinde çıkmış, o
çare bulunmaz. Bu mesele üzerinde bundan
zamanın iktisaden güçlü devletlerinin bugünkü
8 ay önce Sayın Bayındırlık Bakanına bir sual
herkesin bildiği daha güçlü durumlarını kazan
yönelttim, yazılı cevaplandırılması isteğiyle.
malarında dalha harbin bitiminin ertesi günü
O günden bugüne ben bir cevap almış değilim.
girişilen plânlı, programlı ve süratli bayındır
Şimdi hiç kaçamak yapmadan Bayındırlık Ba
lık ve ulaşım sektör faaliyetlerinin birinci de
kanının bu hususta cevap vermesini rica edi
recede müessir olduğunu her halde kabul etmek
yorum.
lâzımdır.
BAŞKAN — Tamamdır, Sayın Erik. Riya
sete saygılı olunuz. Sözünüzü kestim, buyuru
Sayın milletvekilleri;
nuz. Bu kadar suiistimal etmeye hakkınız yok.
ikinci Plân döneminde bugünkü imkânlara
T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK (De
ilâve olarak 3,5 milyar değerinde bir yatırımın
vamla) — Ben Riyasete saygıyı çok iyi bilirim
inşaat sektörü için öngörülmesini ve ayrıca ulaş
Başkan. Hepinize grupum adına saygılar su
tırma sektörü için de 16,74 milyarlık bir yatı
narım. (T. t. P. sıralarından alkışlar)
rım düşünülmesini biz A. P. Meclis Grupu ola
rak Bayındırlık hizmetlerine atfedilen ehem
BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sa
miyetin nişanesi olarak değerlendirmekteyiz.
yın Cahit Karakaş, buyurunuz.
Ve yine şunu kabul etmekteyiz ki, bu sektörler
A. P. GRUU ADINA CAHİT KARAKAŞ '
deki hakiki gerçekleşme oranlarının plânın he
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
deflerine erişmesinde rolü çok büyük olacak
killeri ;
tır. Bu ise bizleri, inşaat ve ulaştırma sektörün
Huzurunuza Bayındırlık Bakanlığı ile Kara
de, plânda derpiş edilen hedeflere ulaşmak için
yolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri ve
zikredilen tedbirlerde netice almak mecburi
silesiyle A. P. Meclis Grupunun görüş ve temen
yetini herkesin hissetmesini temenni etmeye
nilerini arz etmek üzere gelmiş bulunuyorum.
zorlamaktadır. Bu mevzubahis tedbirlerin esas
20 dakikalık bir müddet içinde ifnde etmekle
ruhu bir taraftan ihtiyaçlar alabildiğine fazla
kayıtlı bulunduğum maruzatıma, Türkiye'mizin
iken, diğer taraftan eldeki mahdut imkânlara
ekonimk ve sosyal hayatında ve plânlı kalkın- '
'âzami randıman verecek şekilde değerlendirme
ma devresinde gerek Bayındırlık Bakanlığının
nin lüzumu ve yoludur. Bunun ise memleket
ve gerekse Karayolları Genel Müdürlüğünün
şart ve imkânlarına uygun yeni teknolojiler
oynadığı mühim rolü tesbit etmekle başlamak
geliştirmek, ihtiyaca göre az olan kalifive in
istiyorum.
san gücünden âzami istifade sağlamak, bütüTarihlerinin her devresinde iktisadi ve sos
niyle bayındırlık hizmetlerinde mühendislik
yal kalkınma çabasına yönelmiş bütün deyletlemeslekinin esas icapları olan ucuz, emin ve sü
rin yapmakla kendilerini birinci derecede zo
ratli çözümler verecek usul ve esasların aran
runlu buldukları yatırımların nüvesini, ister ye
masına ve bulunmasına girişmek gayreti kâfi
niden olsun isterse ıslah ve tevsii şeklinde gö
gelecektir. Bu gayelere hizmet edebilmek için
züksün, enfrastrüktür dediğimiz alt yapı te
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları teşkilât
sisleri teşkil etmiştir. Modern ekonomik ve sos
kanunlarının süratle ele alınmaları temayülü
yal icapların talebettiği alt yapı tesislerinden
nü memnuniyetle karşılamakta, bu kanunlar
mahrum memleketlerin muasır seviyeye erişme
sayesinde bahsi geçen kuruluşların zamanımı
leri asla mümkün olamamaktadır. Bunun açık
za uygun, dinamik birer hüviyet kazanacak
misallerini bugün dahi Avrupa devletleri ara
larına samimiyetle inanmaktayız. Aynı zaman
sında da görmek mümkündür. Nitekim Türkida bu kuruluş kanunlariyle Bakanlık mer
yemiz uzun yıllar bu alt yapı tesislerinden mah
kez teşkilâtı ile taşra teşkilatındaki personel
rum olmanın acı ıstırabını çekmiştir. Kısaca
dengesizliği giderilmiş olacak, merkezdeki âtıl
ulaştırma ve inşaat sektörü içinde mütalâa edi
kapasitenin modern zihniyet idinde değerlen
lebilecek olan bu alt yapı tesislerinin gerek I dirilmesi imkânları doğabilecektir.
— 19
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Sayın milletvekilleri;
Bayındırlık Bakanlığının çalışmalarını etkiliyen diğer bir faktörde 2490* sayılı Artırma
ve Eksiltme Kanununun aksaklıklarıdır. Yeni
Devlet ihale Kanununun süratle Meclislerden
geçmesiyle bayındırlık hizmetlerinin daireler
le mtitaahhit arasında bir çekişme mevzuu ol
maktan çıkanlması temin edilecek ve bundan
birinci derece de kalkınmamız fayda görecek
tir. Büyük ölçüde bayındırlık işlerinde kendi
ni gösteren bu Devlet - mütaahhit ilişkilerinde
ki düzensizlik fennî ve idari şartnamelerle mükavelelerdeki vuzuhsuzluklar giderilmek, bâzı
usul ve uygulama aksaklıkları bettaraf edil
mek suretiyle ortadan kaldırılabilecektir. He
le, mütaahhitlik müessesesinin gelişmesini ve
Türkiye'mizin bu özel sektör elindeki imkân
lardan daha çok ve iyi faydalanabilmesini te
min edecek olan ve halen komisyonlarda bu
lunan inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri Odası
Kanunu ile bayındırlık hizmetleri bakımından
da özel sektörün kalkınmada hissesini artır
mak kabil olacaktır.
Sayın milletvekilleri;
'
Bu vesileyle inşaat, sektörü için diğer bir
özel sektör kabul edilebilecek olan proje ve mü
şavirlik hizmetlerinin ifası maksadiyle düşü
nülmüş mühendislik ve müşavirlik firmalarınm ehemmiyeti üzerinde bir nebze durmak is
terim. Her ne kadar bu konu Birinci Beş Yıllık
Panda yerini bulmuş ise de, muhtelif kuru
luşların ayrı ve koordone olımyan tutumları sebebyile istenilen şekilde gelişememiştir. Ko
nu 1968 uygulama yılında ciddiyetle ele alın
malıdır kanaatindeyiz. Bunun için lüzumlu tek
nik kapasiteye. % 100 olmasa bile büyük oran
da sahibulunduğumuz hususunda hiçbir şüp
he taşımadığımız gibi, gerek hariçte ve gerekse
dâhilde en iyi şekilde ihtisaslaşmış teknik gü
cü artık tam olarak değerlendirmenin zama
nı gelmiştir zannederiz.
Sayın milletvejrilleri; inşaat ve ulaştırma
sektörünü içine alan bayındırlık hizmetleri
esas karekterleri itibariyle yapı teknolojisiy
le alâkalı bulunmaktadırlar. Talebi, elde mev
cut imkânlarla, asgari maliyetlerle ve emni
yetle karşılayabilmek için memleket şartlarına
uygun yeni teknolojilerin bulunması ve geliş
tirilmesi icabetmektedir. Bu ise, geniş'anlam
da bir araştırma işidir. O halde, Bayindırlık Ba
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kanlığı inşaat ve ulaştırma sektörünün bütün
dallan için araştırmalar yapmak durumunda
ve memleket için faydalı yeni teknolojiler ge
liştirmek veyahut bu kabil çalışmalan destek
lemek mecburiyetindedir. Halen bu gayelerle
Karayolları, Limanlar, Yapı işleri ve Hava Meydanlan bünyelerinde kurulmuş bulunan araş
tırma üniteleri tek bir merkez etrafında bir
leştirildiği. takdirde çok faydalı sonuçlann
alınacağından emin bulunmaktayız.
Sırası gelmişken bir parça da teknik ele
man konusuna temas etmek istiyorum. Bırakı
nız kalkınmakta olan memleketleri, kalkınmış
memleketlerde dahi teknik eleman konusu
bugün medeni seviye için bir kıstas olarak ele
alınmaktadır. Mesele bizim gibi kalkman mem
leketler için ise hayati derecede ehemmiyetli
dir. Teknik elemanın bilgisinden, enerjisinden,
yaratıcı ve yapıcı kabiliyetlerinden tam istifa
de sağlanamadığı müddetçe, yatıramlann ha
kiki gerçekleşme oranlannan fazla yüksek olamıyacağını kabul etmek lâzımdır, projeleri iyi
hazırlanmamış tatbikatı iyi yapılmamış bilûmum
inşaat işleri yapımlarında, işletmelerinde ve
bakımlarında memleket ekonomisi için ağır
bir yük teşkil etmektedirler. Yukanda saydı
ğım bu işlerde tek sorumlu olabilecek insan
şüphe yok ki, teknik elemandır. Türkiye'miz
de artık teknik eleman kendisini yeni bilgiler
le teçhiz etme, meslekinin bütün icaplannı ye
rine getirmek, projelerdeki emniyet sınırlanın
Türkiye şart ve imkânlarına uygun olarak has
saslıkla tâyin etmek mecburiyetindedir. Fakat
bütün bunların yanı sıra teknik eleman takdir
edilmek, emeklerinin karşılığını almak duru
mundadırlar. Dış memleketlere teknik eleman
akışını önliyebilmeyi ve yatırımlann noksan
sız ve en iyi şekilde gerçekleşmesini arzu edi
yorsak, teknik eleman konusunu ciddiyetle ele
almak ve bunlann ücretlerini ve sosyal gü
venliklerini düzenlemek mecburiyetindeyiz. Bu
yönde Bayındırlık Bakanlığının diğer kuruluş
lara önderlik edeceğini ümidetmekteyiz.
Sayın milletvekilleri;
Teknik eleman kadar mühim diğer bir ko
nu da özel ve kamu sektörüne ait makina ve
teçhizatın iyi değerlendirilmesi konusudur.
Nitekim bu konu ikinci Beş Yıllık Plânda ye
rini bulmuş ve Bayındırlık Bakanlığının koor-
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done çalışmalar yapmak suretiyle makina ve
teçhizatın değerlendirilmesi hususlarını ele al
ması derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu ise kal
kınma yönünden çok müspet bir adım olarak
telâkki edilmelidir. Aynı sebeple inşaatçı ka
mu kuruluşlarındaki dağınıklığın giderilme
sinin plânda tedbirler olarak nazari itibara
alınmasını biz Adalet Partisi Grupu olarak
iyi bir işaret kabul etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri; buraya kadar umumi
olarak temas ettiğim hususlardan sonra şimdi
Bayındırlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlar
la, Karayolları Genel Müdürlüğünün faaliyetle
rine kısaca değinmek istiyorum.
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde, bilindiği
gibi, Devlet ve diğer kamu kuruluşlarına ait
yapı işleriyle uğraşan Yapı ve imâr İşleri Reisliğiyle, Ulaştırma sektörünün demiryollar, li
manlar ve hava meydanlarının yapım işleriyle
uşraşan iki reislik bulunmaktadır.
Yapı ve imar işleri Reisliği : Şimdiye kadar
Devlet - mütaahhit ilişkileri bakimından en ihti
laflı işlere sahip bulunan bu Reislik faaliyetle
rinde son iki sene zarfında hissedilir derecede
bir düzelmenin tesbiti memnuniyeti mucip bir
durumdur. Bu Reislikçe yaptırılan hizmet bina
larının plân ilkelerine uygun olarak her türlü
lüksten uzak, ihtiyaca en iyi cevap verecek şe
kilde yapılmaları yolunda sarf edilen gayretle
rin daha da devam edeceğine inancımız tamdir.
Müsabaka suretiyle yaptırılan binalar için,
projeyi yapacak ve seçecek olanların inşaat sa
halarını bütün hususiyetleriyle nazarı itibara al
ma zaruretinin son senelerde daha ciddi kabul
edilmesi yatırımlara atfedilen değerin samimî
bir ifadesi olarak kabul edilmektedir, öyle ümidederiz ki, aynı husus diş memleketlerde yaptı
rılan hizmet binaları için de gerçekleştiricin ve
bundan böyle, meselâ Bonn Elçilik binasında acı
misali görüldüğü gibi, inşaat yerinin karekteri
ve ihtiyaçlarla alâkalı olmıyan projelerin seçil
mesi önlenmiş olsun. Yapı ve imar işleri Reisliğince yaptırılacak binalara ait arsa ve .istim
lâk işlerinin istenilen zaman periodu içinde hal
ledilmesinin ve bu hususta diğer ilgili kuruluş
larla koordine çalışmaların yapılmasının plân
uygulamaları noktasından elzem olduğu kanısın
dayız.
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği :
Sayın milletvekilleri; üç tarafı denizlerle çev
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rili Türkiye için demiryolu ve limanı birbirin
den ayrı düşürmek pek mümkün değildir. Nite
kim dış ve iç ticareti büyük ölçüde demiryolu
ve denizyolunun kombine çalışmasına bağlı
olan Türkiye için bu iki hizmetin yapımı Ba
yındırlık Bakanlığı bünyesinde tek bir reislik
altında toplanmış bulunmaktadır. Ticaret ve
sanayi limanı karakterinde olan bütün liman
larda liman, demiryolu ve karayolunu bir ara
ya getirmek zarureti vardır. Bu sebeple öyle
ümidediyoruz ki, demiryolu irtibatları henüz
yapılamamış sanayi ve ticari limanlarımızdan
Trabzon, Bartın ve Ereğli'nin demiryolu
bağlantıları, kısa zamanda ele alınmak im
kânı bulacaklar ve böylece bu mühim yatı
rımlar şüphesiz ki daha iyi değerlendirilmiş
olacaklardır. Türkiye'miz Demiryollarını yeni
ihtiyaçlara cevap verebilecek standartlara ge
tirmenin yanı sıra bâzı bölgelerde inşa edilen
yeni hatlar sayesinde demiryolu ağında mev
cut kesikliklerin giderilmesi yoluna girişilmiş
olmasını memleket hesabına memnuniyet veri
ci bir husus olarak kabul etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri; gerek işteki ticaretin
artması gerekse dış ticaretteki gelişme, liman
ların inkişafını zaruri kılmaktadır. Buna ilâ
ve olarak balıkçılık ve su ürünleri bakımından
denizlerimizden istifade mecburiyeti bu yapı
ları teşvik etmektedir. Nitekim iki senedir cid
dî surette ele alınmış olan balıkçı barınakla
rı konusu ile ilgili olarak gerek inşaada ve ge
rekse proje safhasındaki küçük limanların ar
tan nüfusumuz için bol ve ucuz gıda temini ve
ticaretimize de ihracat olarak büyük kazançlar
sağlıyacağından şüphe etmemekteyiz. Memle
ketimizin son 15 sene içerisinde tesbit edilen
geniş liman inşaat faaliyetlerine ilâve olarak
son iki sene içerisinde daha ciddî olarak ele
alınan limanları süratle teçhiz etme gayreti
ticaretimiz için iyi bir adım olarak kabul edil
melidir.
Bu arada Sayın Y. T. P. sözcüsünün düşün
celerinin aksine memnuniyet verici bir husus
olarak tesbit ettiğimiz diğer bir konu da
memleket turizmine geniş ölçüde hizmet ede
ceğine inandığımız yat limanlarından Kuşada
sı, Bodrum ve Marmaris limanlarının ele alın
mış olmaları keyfiyetidir. Biz Adalet Partisi
Meclis Grupu olarak gerek iç ve dış ticarete
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gerek balıkçılığa ve gerekse turizme hizmet
eden bu mühim ulaşım elemanının plânlaması
nın ilgili kuruluş ve teşekküllerin katkıları al
tında tek elden yapılmasının zaruri olduğuna
kaani bulunmaktayız. Böylece ikinci Beş Yıl
lık Plânda da derpiş edilmiş bulunan liman
kapasitelerindeki dengesizliğin de ortadan kal
kabileceğine inanıyoruz.
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Sayın milletvekilleri; ulaştırma elemanları
içinde en yenisi ve fakat en süratli gelişeni hiç
şüphe yok aki, havayoljarıdır. Zaman mefhu
munun ehemmiyet kazanması nisbetinde hava
ulaşımı değerlenmekte ve kendisini ekonomik
ve sosyal hayatta hissettirmektedir. Türkiye
Turizm Endüstrisinin gelişmesinde hava ulaşı
mının pek büyük yeri olacağı gibi entegre ol
mak gayreti içinde bulunduğumuz Avrupa Or
tak Pazar bünyesine verebileceğimiz yaş seb
ze ve meyva konusunda da hava ulaşımı ehem
miyet arz etmektedir, işte bu sebepledir ki ha
va meydanlarımızı gelişen teknik imkânlara
uygun olarak inşa etmek zarureti ortaya çık
maktadır. ikinci Beş Yıllık Plân içinde bu
yönden sarf edilmesi düşünülen gayretleri tesbit etmek memnuniyet verici olduğu kadar
1968 senesi bilhassa Yeşilköy'de dış trafiği
karşılamak üzere yeni ve büyük bir hava ala
nının inşaasının öngörülmesi ayrı bir takdir
vesilesidir.

hususu şudur ki, şimdiye kadar yol bakımın
dan hiç ele alınmamış sanayi bölgelerinin, ildereced^ki Devlet yollarının ikmaline 1968 nynılama yılından itibaren geçilmiş olacaktır, ikin
ci Beş Yıllık Plânın Karayolu ulaştırması bah
sinde ismi geçen istanbul çevre yolları ve Boğaz
Köprüsü, istanbul - Ankara, - iskenderun, sürat
yolu ve Güney - Batı Anadolu sahil yolunun 1968
yılında ele alınmalarını Adalet Partisi Grupu
olarak memnuniyetle selâmlarız, Bunlarla bir
likte Zonguldak havasının ve limanlarının Ho
pa - Erzurum bağlantı yolunun Ankara, - Erzu
rum bağlantı yolunun ve Erzincan, - Muş yolu
nun diğerleri arasında 1968 icra yılında ele alın
mış olmalarını görmek plân uygulamasının diğer
ciddî bir delilini teşkil etmektedir. Noksan olan
Devlet yol kesimlerinin ele alınmalarının yanısıra mevcut yolların fizikî ve geometrik stan
dartlarının yükseltilmeleri çarelerinin aranılaca
ğını ve bu yolda çalışmalara geçileceğini 1968
yılında geniş çapta bir asfaltlama ve ıslah çalış
maları şeklinde bütçe raporlarında tesbit etmiş
olmak A. P. Grupup olarak memnuniyetimizi
mucip olmaktadır. Ulaştırma sektörü için ikin
ci plân döneminde öngörülen 16,74 milyarm
% 72,7 si miktarının Karayolu ile ilgili yatırım
lar için öngörülmüş olmasını ifade etmek A. P.
nin karayollarına verdiği ehemmiyeti tesbit için
kâfidir sanırım.

Sayın milletvekilleri; şimdi karayolları
hakkındaki mütalâalarımıza geliyorum. Kara
yollarının memleketlerin ekonomik ve sosyal
düzenlerinde mühim yer işgal etmeleri hattızatında şehirleşmelerin tabiatından doğmakta
dır. Evden - eve evden - okula hammadde oca
ğından - fabrikaya, fabrikadan tüketiciye, tar
ladan - pazara giden ulaşımda karayolu çok
defa yalnız veya diğer ulaşım elemanları ile
birlikte yer işgal etmektedir. Memleketlerin
süratle inkişafı karayolu şebekelerinin vüsati
ne ve fizikî durumuna ve bu şebe
kelerin
muayyen
bir
gelişme
hızında
olmalarına bağlı bulunmaktadır. Hiç şüphe
yok ki, Karayollarımızın yapım ve bakım hiz
metlerindeki son yıllardaki ilermele ekonomik
ve sosyal gelişmemizde büyük bir hisse taşı
maktadır. Bu sebepledir ki, Karayolu ikinci
Beş Yıllık Plân içinde isabetle yerini almış
bulunmaktadır. Yine memnuniyet verici bir

Şaym milletvekilleri; büyük şehirlerimizin
bu meydanda istanbul, Ankara, İzmir gibi ticari
ve sanayi bakımından büyük yoğunlaşmaların
bulunduğu merkezlerimizin iç trafiği her geçen
gün bir facia halini almaktadır. Kalifiye insan
gücünün verimine, sıhhatine ve emniyetine tesir
eden bu trafik düzensizliklerinin süratle gideril
mesi bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır.
Bu şehirlerimizin trafik probleminin hallinin
trafik ağlarının iyi etüt, plânlama vö yapımlariyle ve disiplinli trafik kontrol düzeniyle an
cak mümkün olabileceği ve bu probleme Kara
yolları Genel Müdürlüğünün elindeki teknik im
kân ve vasıtalarla çözümler getirmesinin daha
isabetli olacağı kanısındayız, ikinci Beş Yıllık
Plânda öngörülen Karayolları ulaştırması ve
Trafik Genel Müdürlüğü kuruluncaya kadar tra
fikle ilgili teknik vazifelerin Karayolları Trafik
Fen Heyetince takibedilmesine karar verilmiş
olmasını A. P. Meclis Grupu olarak memnuni-
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yetle karşılar bu yönde ciddî çalışmalara biran
rolü bakım işine yönelmek karayoUanmızdan
önce geçilmesini temenni ederiz.
her mevsim istifade için zorunlu bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, bu vesileyle huzuru
Sayın milletvekilleri; 1968 yılında ele alına
nuzda,
bilhassa kış aylarında kar mücadelesinde
cak olan istanbul çevre yolu ve Boğaz Köprü
fedakârane çalışan karayollarının bütün bakım
sünü Sayın C. H. P. Sözcüsünün ve Sayın T. i. P.
personeline A. P. ^YEeclis Grupunun takdirlerini
Sözcüsünün mütalâalarının aksine yalnızca İs
ve teşekkürlerini arz etmek isterim.
tanbul ve çevresi için ekonomik değer taşıyan
bir tesis olarak mütalâa etmeyip bütün Türkiye
Sayın milletvekilleri; sözlerime buradavson
için, gerek turizm bakımından, gerek transit -ti
verirken Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları
careti, gerekse yaş meyva ve sebze ihraç, nokta
Genel Müdürlüğü 1968 bütçelerinin memlekete
sından çok lüzumlu ve yapımı isabetli bir tesis
hayırlı olmasını diler, A. P. Meclis Grupu adı
olarak mütalâa etmekteyiz. Serbest rekabeti
na hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
kalkınma felsefesine esas almış olan Adalet Par
dan alkışlar)
tisi için bu tesisin inşaat ihalesine iştirak ede
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
cek firmalara alternatif projelerle ihaleye teklif
yurunuz
efendim.
getirebilme imkânının Karayolları Genel Mü
BAYINDIRLIK
BAKANI ORHAN ALP
dürlüğünce tanınmış olması ve böylece işin en
(Ankara)
—
Sayın
Başkan,
sayın milletvekilleri,
ucuz ve en iyi yapılması prensibine yönelinmiş
Bayındırlık Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi üze
bulunulması ayrı bir memnuniyet vesilesidir.
rinde
konuşan milletvekili arkadaşlarımı dik
Öyle ümidederim ki, bu sözlerim Sayın T. t. P.
katle
dinledim
ve not aldım. Bu yılki çalışma
Sözcüsünün köprü ihalesiyle ilgili gerçek olmılarımızda
\
tenkid
ve temenilerini göz önünde
yan beyanlarına cevap teşkil edecektir. Adalet
tutarak
bunlardan
geniş çapta faydalanacağız.
Partisi Grupu olarak istanbul Boğaz Köprüsü
Tenkid ve temennilerde bulunan bütün arka
nün emsallerinden daha çok rantabl tesis ola
daşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.
cağına katî inancımız bulunmaktadır. İstanbul Milletvekili arkadaşlarımın tenkid ve soru
iskenderun sürat yolunda istanbul - Gebze ara
larına
geçmeden önce, izin verirseniz, gayet kısa
sının 4 şerit haline çıkarılması ve Gebze - izmit
olmak üzere Bakanlığımın 1968 bütçesiyle ele
arasının sürat yolu olarak projelenmesi şüphe
alınacak işler ve yapacağımız yeni hamleler haksiz ki, istanbul - izmit arasında gelişen ve mem
leket ekonomisi için büyük bir değeri olan sa . kında bilgi vermek istiyorum.
nayie de büyük teşvik unsuru olacaktır. Karayo
Bu mâruzâtımızla, bütçemiz hakkında konu
lunu yalnızca yolcu taşıma hizmeti gören bir ele
şan Milletvekili arkadaşlarımın sorularının bir
man olarak mütalâa etmenin çok dışında, eko
kısmına da cevap vermiş olacağımı ümidede
nomik potansiyeli değerlendirmede ve ekonomik
rim.
kalkınmayı gerçekleştirmede mühim bir unsur
Bakanlığıma bağlı teşekkülerde yatırım ve
olarak kabul etmek icabeder. Plânın ulaştırma
inşaat işlerimizin daha süratle, daha ucuza ve
ilkeleri meyanmda karayolu sistemini kullanan
teknik icaplara ve dünyadaki gelişmelere uygun
ların yapım ve bakım harcamalarına muayyen
şekilde yapılması için her istikamette geniş ça
ölçüde katılmaları derpiş edilmekle bilhassa sa
lışmalarımız ve alınmış tedbirlerimiz mevcuttur.
nayi ve tarım yatırımlarında yatırım miktarla
Bunları şu suretle özetlemek isterim :
rına yol yapımının da ithal edilmesi tavsiye edil
Her şeyden evvel yatırımlarda en önemli un
miş bulunmaktadır. Bunu ise A. P. Grupu ola
suru teşkil eden, yetişmiş eleman üzerinde du
rak çok isabetli telâkki etmekteyiz.
rulmakta ve Bakanlığımızda hizmet içi, yani
işyerinde eğitime büyük önem verilmektedir.
Sayın milletvekilleri, bütçe içinde ilk nazar
Teşkil
olunan devamlı bir komisyon tarafından
da cari masraflar gibi gözüken ve bakım hiz
her
seviyede
kurslar düzenlenmektedir. Bu
metlerinin ifasına sarf edilen paralar karayolla
kurslar, elemanların iş durumuna göre ayarlan
rının hizmet görebilmesi için lüzumlu sarfiyat
makta ve bütün şene birbirini takibetmektedir.
lardır. En az yapım kadar mühim olan bakım
Bundan başka Bakanlığımız çalışmalarında me
işine daha ciddî ve programlı şekilde eğilmek ve
bakım süresini uzatacak ınşai tedbirlerle kont- tot ve organizasyon üzerinde de önemle durul-
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maktadır. Geleneksel usul ve organizasyonu, | bir zamanda servise girecek olan büyük uçak
lar için hazırlanması lâzımdır. 1970 senesinde
yepyeni bir anlayışla ıslah etmek üzere bir me
servise girecek olan uçaklar için bilhassa pist
tot ve organizasyon grupu teşkil edilmiş bulun
kısmın 1970 senesine yetiştirilmesi üzerinde
maktadır.
önemle durulmaktadır.
İşlerimizin yürütülmesinde süratli ve olum
Bu Vesile ile şunu da arz etmek isterim ki,
lu hareket edilmesi esas prensibimizdir. Her ih
tilâf derhal yerinde halledilerek, kırtasiyeciliğe | Yeşilköy Hava Meydanının tevsii 1958 senesinkatiyen yer verilmemektedir, idare - müteah I de ele alınmıştır. Ama, bilahara zuhur eden
hit münasebetleri rasyonel bir şekilde tanzim
bâzı sebepler dolayısiyle bu projenin yapılması
edilmiştir. Hiçbir konu muallâkta bırakılmamakiptal edilmiştir. Ondan dolayı da Yeşilköy Hava
ta, süratle karara bağlanmaktadır.
Meydanının inşası biraz gecikmiştir.
Bu yüzden beynelmilel nakliyat Atina ve
Yatırımların gerçekleşmesinde en büyük
Beyrut hava limanlarına taşmış bulunmaktadır.
yükü taşıyan teknik kadronun her türlü sorun
1970 senesinde Yeşilköy hava limanındaki pis
larının halli de Bakanlığımızın üzerinde dur
tin ikmal edilmesi, bu uçak nakliyatının yur
duğu bir konudur.
dumuza tekrar gelmesine sebebiyet verecektir.
Gerek Bakanlığımız, gerekse Karayolları
Genel Müdürlüğümüzün kuruluş kanunları za
1968 yılında Elâzığ ve Trabzon hava meydan
manımızın şartlarına ve bugünkü çalışma me
ları pistleri yeteri kadar uzatılacaktır. Sam
totlarına tam uymamaktadır. Konuşan milletve
sun Hava Meydanında heyelana mâruz kalan kı
kili arkadaşlarımın hemen hemen tamamı da bu
sım ıslah edilecektir. Çiğli Hava Meydanında
konuya temas buyurmuşlardır. Bu sebeple yeni
terminal binaları genişletilecektir. Yeniden inden hazırlanmış olan kanun taşanlarının kanuşaası bahis konusu olan Malatya, Gaziantep,
niyet kesbetmesi için çalışmalarımıza devam et
Muğla, Kars, Bursa meydanlarının etüt ve pro
mekteyiz.
je çalışmaları yapılacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlı
Senatoda yapılan bir değişiklikle etüt ve
ğım çalışmaları, Plânda yer alan sektörlerden
projeleri hazır olduğu için Gaziantep hava mey
ikisi içinde yer almaktadır. Bunlardan bir tane
danının 1968 yılı içerisinde ihaleye çıkarılması
si ulaştırma, diğeri ise inşaat sektörüdür. Kara
imkân dâhiline girmiştir. Esasen 1968 yılı içe
yolları, demiryolları, limanlar, hava meydanla
risinde 2 milyon liralık da istimlâk bedeli mev
rı ulaştırma sektörünü, Devlet yapıları ise in
cuttur.
şaat sektörünü ilgilendirmektedir.
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği:1968 senesinde halen yapılmakta olan Tatvan, Şimdi, kısaca Bakanlığıma bağlı teşekkül
Van - iran hududu hattı, Edirne - Pehlivanköy lerin faaliyetleri hakkında mâruzâtta bulunmak
Bulgar hududu hattı, Gebze - Arifiye çift hattı,
istiyorum.
Cebeci - Kayaş çift hattı inşaatlarına hızla de
Hava Meydanları inşaat Reisliği : Yurdu
vam edilecektir. Hudutlara doğru yapılan hatlamuzda askerî ve sivil meydanlar^ Bakanlığımı
rımızın ikmali neticesinde, Türkiye - İran tara
zın bu teşekülü tarafından yaptırılmaktadır.
fından Avrupa'ya transit geçilen bir memleket
Takriben yedi seneden beri yeni meydan yap
olacak ve Avrupa irtibatında İstanbul - Edirne
tırılmamıştır. Evvelce yapılmış olan meydanlar
arasında iki defa geçilen Yunan hududu konu
ve bilhassa Türkiye'nin dünyaya açılan tek pen
su kalmıyacaktır.
ceresi olan Yeşilköy Hava Meydanı, hava ulaş
tırma alanında vâki gelişmeler karşısında rahat
Demiryolu işletme tekniğinde son zamanlar
bir meydan olmaktan çıkmıştır. Bu durum kar
da vâki gelişmeler sonucu, demiryolu ulaşımı
şısında Yeşilköy'de müstakbel ihtiyaçları da
tekrar eski önemini kazanmış ve emniyetli ve
karşılamak üzere mevcut hava meydanının ya
süratli bir ulaşım sistemi olarak yeniden yerini
nma beynelmilel vasıfta bir hava limanı inşa
almıştır. Demiryolculuğundaki bu gelişmeler;
edilmesi ele alınmıştır, inşası da bu inşaat mev
karayolunun aleyhine değildir. Her iki nakliye
simi başlıyacaktır. 270 milyon liraya malolasisteminin hizmet göreceği sahalar vardır ve bircak olan yeni Yeşilköy hava limanının, kısa I likte mütalâa edilmeleriyle büyük faydalar sağ24 —
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Lanmaktadır. Bu bakımdan demiryollarımızın
modern bir işletmeyi mümkün kılacak şekilde
ıslahı ve bilhassa yeni yüksek standartlı bâzı
hatlarla takviyesinde zaruret vardır. Bu hatlar
öncelik ve ivedilik sırasiyle; istanbul - Ankara
arasındaki yolculuğu 5 saate indirilecek olan
Arifiye - Esenkent çift hattı, Amasya - Sumucak, Şefaatli - Yıldızeli ve Kozlu - Çataİdere
demiryolu hatlarıdır.
Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki,
gerek Batı Avrupa'da, gerekse Şimali Amerika'daki memleketler demiryollarını ıslah babında
bâzı hatları da sökmektedirler. Ancak yurdu
muzda mevcut demiryolu inşaatı eski standart
lara göre yapılmış olduğu ve demiryolu inşaatı
da tamamlanmamış olduğu için yeni yeni de
miryolu hatlarının yapılmasına, yurdumuzun
arz etmiş olduğu hususiyet bakımından bilhas
sa ihtiyaç vardır. Bunu muhtelif vesilelerle yeni
demiryolları yapılmasına ihtiyacolmadığı şek
linde konuşan arkadaşlarımax cevap vermek için
arz ediyorum.
Biraz evvel arz etmiş olduğum yeni demir
yolu hatlarının inşaası için gerekli etüt ve proje
çalışmaları süratle yürütülmektedir, önümüz
deki yıllar zarfında bu demiryolları hatlarının
inşaasma geçilmesine muhakkak zaruret oldu
ğuna inanmaktayız. Demiryolu inşaatı ile ilgi
li; ray, travers, bağlantı malzemesinin tama
mının yurt içinde imalı büyük önem taşımak
tadır. Bugün dışarıdan getirilecek bu malze
me ile demiryolu inşasının bir mânası yoktur.
Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile sıkı bir işbirliği yapılmakta
dır.
1968 senesinde, hali inşaada bulunan Hopa,
Rize, Bandırma, Antalya limanları ve İskende
run limanı tevsiat işlerine hızla çlevam oluna
caktır. Bu limanlar dışında 1965 senesi sonun
da inşaatları ele alınan Karaburun, Şile, Kumkapı, İmroz, Fatsa, Rumelifeneri, İğne Ada,
Ereğli, Bozhane, Marmara Adası, Fenike balıkçı
barınakları inşaatları süratle devam edecek
ve bunlarda bir , kısmı bu yıl sonunda,
diğerlerinin ise 1969 da tamamlanmasına
çalışılacaktır. Balıkçı barınakları yurdumuz
balıkçılığı için çok lüzumlu
tesislerdir.
İhtiyaç o derece büyüjrtür ki, balıkçılıkla meşgul
vatandaşlar hali inşada olan barınaklardan şim
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diden istifade etmeye başlamışlardır. Bu barı
naklar gerekli tesis ve teçhizatla donandıkları
zaman büyük bir ferahlık sağlıyacaklardır. Sa
hillerimizde daha birçok büyük küçük barınak,
küçük iskele, çekek yeri inşaasma da zaruret
vardır.
Bu maksatla ekiplerimiz tarafından bütün
yurt sahilleri taranmakta ve gerekli etüt ve pro
jeler hazırlanmaktadır.
Bu yıl projesi hazır olan, Alanya, Gemlik,
Erdek barınakları ile Akçaabat iskelesi inşaat
larına başlanacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakan
lığım 1968 bütçesinin liman inşasında getirdiği
bir yenilik de yat limanlarıdır. Turistik bakım
dan büyük önemi haiz bu limanlara güzel sahil
lerimizde pek çok ihtiyaç vardır.
Benden evvel konuşan bir arkadaşım, bu li
manlara henüz ihtiyaç olmadığından bahsetmiş
tir.
Şunu burada hemen ilâve edeyim İd, komşu
muz Yunanistan'da 65 aded kadar yat limanı
mevcuttur ve diğer Batı ülkelerinde yat limanla
rının adedi pek tabiî daha da fazladır. Yat li
manlarını bugün için «yat» kelimesi ba
şında var diye bir lüks olarak telâkki
etmekte mâna yoktur. Kıyı nakliyatımızın
gelişmesi, kıyılarımızdaki turistik tesisle
rin artması ve kıyılarımızın her bakımdan geliş
mesi için kıyılarımızda limanlar ve balıkçı barı
nakları ve diğer barınaklar, iskeleler kadar yer
yer bu kabil küçük limanlara da ihtiyaç vardır.
Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile şunu da
arz etmek isterim ki, çok eski zamanlarda deniz
ci bir milletmişiz, sayılı denizci milletlerden bir
tanesiymişiz. Ama, zamanla bu vasfımızı kay
betmişiz. Üç tarafı sahillerle çevrilmiş olan gü
zel yurdumuzda sahillerimizin canlanması, dış ti
caretimizin gelişmesi ve sosyal ve ekonomik ba
kımdan daha da süratli gelişebilmemiz bakımın
dan kıyılarımızı lüzumlu bilûmum tesislerle do
natmaya mecburuz. Evvelemirde ele alınması
gerektiği için büyük limanlar inşa edilmiştir. Bu
limanların adedi daha da artacaktır. 13 limanı
mız mevcuttur. 4 aded liman da yeniden inşa
edilmektedir ve bâzı limanlarımız da tevsi edil
mektedir. Ama bu kadar limanda kıyı nakli
yatımız ve dış ticaretimiz arttıkça ve iç ticareti
miz geliştikçe ihtiyacı karşılamaktan çok uzak
olacaktır.
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Şunu belirtmek isterim ki,, iktisaden gelişmiş
olan, daha da gelişmiş olan memleketlerde oldu
ğu gibi, her 150 - 200 kilometrede bir kıyıları
mızda bir liman ve barınağa ihtiyaç vardır. Eski
zamanlarda hatırlarsınız, iskenderun Limanına
ilâveten Mersin'de bir liman inşasına başlandı
ğı zaman bu memlekette çok şeyler söylenmiş
tir. Fakat Mersin Limanı da bitmiş bugün yine
yakınlarında Antalya limam inşasına başlanmış
tır. Bu da gösteriyor ki, liman inşaatına ve bu
inşaatın sık sık yerlerde yapılmasına ihtiyaç var
dır. Bugün Fransa'yı ve italya'yı misal olarak
ele alacak olursak, Fransa'da bugün 190 aded
liman vardır; italya'da ise liman adedi yüzün
üstündedir. O halde zamanla kıyı ticaretimiz
ve iktisadi durumumuz geliştikçe daha da bü
yük limanların inşasına zaruret vardır ve mevcut
limanların da tevsiatına zaruret vardır. Bu yal
dan başlamak üzere, geçen sene alman tedbirler
iyi netice verdiği ve vatandaşlarla işbirliği çok
iyi geliştiği için, sahildeki kasabalarımızda ve
köylerimizde köy iskelelerinin ve küçük barı
naklarının da ele alınması üzerinde durulmuş
tur. Marmara Denizinde 1967^ senesinde köylü
vatandaşlarımızın yardımı ile beş iskele yapılmış
ve çok iyi neticeler alınmıştır. Bunu bütün kı
yılarımıza yaymak emelindeyiz.
Yapı ve imar işleri Reisliğine geçiyorum.
İlkokullar için bütçeye konulan ödenekje bir
likte 1968 yılında yapı ve imar işleri için bu yılki bütçede 1 milyar 187 milyon liralık yatırım
konmuştur. Bununla 5 bin derslik ilkokul, 250
aded ortaokul, lise, tarım okulu, 15 hastane,
cem'an yekûn 2 300 yatak, 9 tane dispanser,
3 doğumevi, 615 aded sağlıkevi, sağlık ocağı ve
diğer sağlık tesisleri, 115 aded tarım binası, 10
aded idare binası, 62 aded genel idare binası,
jandarma teşkilâtı ihtiyaçları için, yapımı plân
lanmıştır. Bu yıl bütçesinde, 1968 yılı bütçesin
de diğer yıllara nazaran eğitim ve sağlık sektör
lerinde önemli artışlar vardır. Yurdun her kö
şesine yayılan ve takriben 150 iş yerinde yapı
lacak olan bu binaların iyi bir şekilde yapılması
ve zamanında ikmal edilerek hizmete açılması
esas hedefimizi teşkil etmektedir. Bu hedefe eriş
mek için her türlü tedbir alınmıştır ve alınması
na devam edilecektir. Büyük binalar en çok»iki
senede ikmal edilecek ve müstakilen hizmet gö
recek ünitelere ayrılarak ihale edilecektir.
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İdare - mütaahhit sebepleri önemli şekilde dü
zenlenmiş ve bu samana kadar süre gelen ihti
lâfların hemen hepsini halledilmiş ve biriken ka
ti hesaplarının tamamı görülmüştür. Kati' hesa
ba esas olan belgelerin inşa sırasında hazırlana
rak inşaatın kabulü ile birlikte kati hesabın gö
rülmesi esas ittihaz edilmiştir. Şimdiye kadar
ihtilâflara büyük nisbette sebebiyet veren Genel
Şartname ve Genel Sözleşme tasarıları edinilen
tecrübelere dayanılarak sarih ve ihtilâf yaratma
yacak hükümlere yer verilmek suretiyle hazır
lanmıştır. Bakanlığımızca önemle takibedilen
Devlet ihale Kanununun Karma Komisyonca in
celenmesi tamamlanmış, yüksek huzurlarınıza
sunulmak ürezedir. Muhasebei Hususiye Kanu
nunun değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Odaları Birliği
Kanunu tasarısı ile birlikte Yüce Meclise sunul
muş olup komisyonlarda müzakereleri yapılmak
tadır.
Proje çalışmalarımızda lüks ve israftan uzak,
iklime ve muhite uygun ekonomik proieler ha
zırlanması prensibi daima birinci plânda yer al
makta ve loroieler buna göre hazırlanmaktadır.
Memleketimizde süratle gelişen inşaat mal?:ft™esi sanayiinin desteklenmesi ve sade ve güzel
yapılar elde edilmesi önemle göz önünde tutul
maktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet
yapıları hakkında bir noktaya daha temas et
mek istiyorum. Uzun zamandan beri sürünce
mede kalan binaların ikmal edilmesi üzerinde
ıson iki yıl içerisinde büyük gayretler sarf edil
miştir. 1967 yılı uzun senelerden beri sürünce
mede kalan inşaatların ikmali yılı olmuştur.
Henüz tamamlanmamış olan ve İstanbul'da
bulunan son iki bina da; birincisi İstanbul
Opera binası, ikincisi ise Sağmalcılar Ceza evi
bu yıl içerisinde yani 1968 yılı inşaat mevsimi
içerisinde; Sağmalcılar Ceza Evi Ekim ayında,
istanbul Opera binası ise yılbaşında ikmal edi
lecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
Bakanlığımıza bağlı katma bütçe ile idare
edilen Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında
da kısa maruzatta bulunmak isterim.
1967 ve 1968 kışı, yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere, yurdumuzun bütün kesimlerinde 25
seneden beri görülmemiş şiddette olmuştur ve
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buna ilâveten yıllardan beri kar yağmayan
mıntakalara da mühim miktarda kar yağmış
tır. Karayollarımızın fedakâr personeli bu
şiddetli kış esnasında gerek kış ve gerekse
karla mücadeleyi başarmayı bilmiştir. Bu ko
nudaki faaliyetlerimiz radyoda ve gerekse ba
sında geniş yer almış olduğu için kar müca
delesi ve kış mücadelesi hakkında huzurunuz
da daha fazla malûmat arz etmeyi, vaktinizi
daha fazla almak bakımından mahzurlu addet
mekteyim. Ancak bu vesile ile kış ve kar mü
cadelesinde canla başla çalışan Karayolu per. soneline huzurunuzda teşekkürü bir borç bili
rim. (A. P. sıralarından alkışlar)
1968 yılında 72 şantiyede 2 900 kilometre
karayolları üzerinde çalışacak ve 670 kilomet
re altyapı, 1 100 kilometre üstyapı işi ikmal
edilecek; neticede 780 kilometre yol yeniden
yapılmış olarak hizmete girecektir. Buna ilâ
veten 59 aded şantiye halinde 4 650 kilometre
yol üzerinde projeli onarım işleri yapılacak,
1 200 kilometre yol onarılmış olacaktır. 1 870
kilometre yol da yeniden asfaltlanacak ve bu
suretle mevcut asfalt yollarımızın tulü 15 bin
kilometreden 16 870 kilometreye yükselecektir.
İstanbul çevre yolu inşaatına, İzmit - İstanbul
arasındaki ekspres yol kesimine bu yıl içinde
başlanacaktır. Gerek Bütçe Karma Komisyo
nunda ve gerekse Senatoda da arz ettiğim gibi
İkinci Beş Yıllık Plânda yer almış bulunan
Boğaz köprüsü de bu yıl içerisinde ihale edile
cektir. (A. P. sıralarından alkışlar) Bu mak
satla gerekli hazırlıklar hızla yürütülmektedir.
Bu yılki yapım faaliyetlerimiz cümlesinden
olarak bâzı önemli yol yapım işlerini de zik
retmeyi faydalı görüyorum.
Bu yıl içerisinde her bakımdan önemli olan
Zonguldak ilimize standart bir yol yapımı işi
ihale edilmiş olacaktır. Bu maksatla istanbul Ankara yolu üzerinde Yeniçağ yani Reşadiye'
den Zonguldak arasındaki güzergâhta tesbit
edilmiş olan ve bütün virajları ortadan kaldı
ran güzergâhta inşaat başlamış olacaktır. An
kara'yı Kuzeydeki illerimizle Çankırı, Kastamo
nu ve Sinop illerimizle bağlamak için önemli
bir rolü olan Çankırı - Ankara yolunun hem
Ankara ve hem de Çankırı istikametinden baş
lamak ve iki şantiye kurulmak üzere inşası da
bu inşaat mevsimi içerisinde başlıyacaktır.
Yurdumuzu baştan başa kat'eden anaistikamet
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yollarında da* bu yolları satandart hale getir
me ve kesintisiz bir şekilde asfalt yapımı çalış
malarına hızla devam edilecektir. Bu cümleden
olarak Ankara - Yozgat - Sivas - Erzincan - Er
zurum - Ağrı - Doğubayazit yolunda Ankara Sivas arası 1968 yılı sonunda standart hale ge
tirilecek ve yüzde 85 kısmı da asfaltlanmış ola
caktır. Mütebaki kısımların asfaltının 1969
yılı sonunda bitirilmesine büyük gayret sarf
edilecektir.
-•Karadeniz sahil yolu yani Samsun - Hopa
arasındaki yol üzerinde çalışmalarımız hızla
devam etmektedir, bu bölgemiz için her bakım
dan önemli olan bu yolun inşaatı da bu sene
hızla yürütülecek ve Samsun - Hopa arası yolun
tamamının asfaltlı hale getirilmesi için büyük
bir gayretle çalışılacaktır. Sivas - Erzincan
arasında Zağra. - Refahiye arası İmranlı üzerin
den bağlanacağı için Doğu illerimizle olan ir
tibatı Karabayır'dan da kurtarılmış olacağı için
bilhassa kışın geçit vermekte büyük müşkülât
arz eden bir kısımdır bu, Doğu illerimiz Anka
ra'ya asgari 65 kilometre kısalacaktır ve bu
virajlı mmtakadan da ayrılmak suretiyle, di
yebilirim ki, Doğu illerimiz Ankara'ya ve dolayısiyle Batı bölgeye iki saat daha kısalmış
olacaktır. Ankara - Kırşehir - Kayseri - Malat
ya - Elâzığ - Bingöl - Muş - Tatvan anaistika
met yolundaki asfaltlama işi bu yıl içerisin
de, ufak bir kesim müstesna, Tatvan'a kadar
asfaltlanmış olarak hizmete açılacaktır. Esa
sen hizmette olan bu yol asfaltlanmış olarak
hizmete açılacaktır.
Bursa - İnegöl - Bozöyük arasında bu yıl
büyük bir faaliyete girişilecek, Eskişehir Bursa yolu üzerinde büyük mâni teşkil eden ve
üzerinde büyük virajlar bulunan Ahıdağı'nda
yeni bir güzergâhla Ahıdağı güzergâhı değiştiği
için Bursa - Eskişehir arasındaki nakliyat ko
laylaşacak, böylece önemli olan Bursa ilimizin,
iktisadi bakımdan önemi olan Bursa ilimizin
Eskişehir'le olan irtibatı kolaylaşmış olacaktır.
Konya - Beyşehir - Eğridir yolunun ıslahı
ve asfaltı işine de bu yıl hızla devam edilecek
tir.
$
Milas - Bodrum, G-ökova ayırımı - Köyceğiz
yollariyle Antalya - Kemer - Finike, Cide İnebolu - Abana, Sukavuşumu - Oltu, Ürgüp Boğazköprü, Mucur - Hacıbektaş, Nevşehir -
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Derinkuyu yollan üzerinde tatmin edici yol
yapımı faaliyetlerine bu yıl başlanacaktır, baş
lanmış olan yol yapımı faaliyetlerine de hızla
devam edilecektir.
Yüksek malûmunuz olduğu üzere, yol yapı
mı her şeyden evvel yol inşaat makinalanna,
yani güçlü bir makina parkına ihtiyaç göster
mektedir. Son iki inşaat mevsimi içerisinde
Karayolları makina parkı AID kredisiyle te
min edilen 230 milyon liralık makinanın yur
dumuza getirilmesi ve Karayolları makina par
kına ithali suretiyle, Karayollarının makina
parkının tutarı 780 milyon liraya yükselmiştir.
Yani bugün Karayollarının elinde bulunan makinalan yeniden tedarik etmek için takriben
780 milyon liralık- ödeneğe ihtiyaç vardır.
150 milyon lira tutarında bir kredi ile Kara
yolları için yeni bir makina mubayaası yapıl
mak üzeredir. Bu makinalar da önümüzdeki
inşaat mevsimi yurdumuza geldiği takdirde,
Karayolları, şimdiye kadar görülmemiş çapta
bir makina parkına sahifcolacaktır.
Yol inşaat makinalarınm yurt dışından te
dariki ile beraber, bunların mâkul ve uygun
olanlarının .yurt içerisinde imali üzerinde de
önemle durulmaktadır. Karayolları Merkez
Atelyesinde bâzı makinalar yapılmakla bera
ber^ hususi sektörden de âzami istifade edil
mektedir. Şunu iftiharla kaydetmek isterim ki;
1968 yılında Karayolları makina parkının ta
mamının ihtiyâcı olan yedek parçaların yüzde
56,5 nisbeti, yani 37 milyon lira tutarındaki
kısmı, tamamen yerli imalâtla karşılanacak
tır. Yedek parça temininde yerli imalâtın yüz\de 56,5 a çıkarılmış olması hakikaten Karayol
ları için takdire şayan bir faaliyettir. 1967 se
nesinde Karayolları yedek parça ihtiyacının,
yani bilûmum yedek parça ihtiyacının yüzde
54 ü yerli imalâtla karşılanmıştır. Tabiî bu
nun neticesi olarak büyük miktarda dövizden
tasarruf edilmiş ve hem de yedek parça temi
ninde kolaylık sağlanmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, vaktin müsaadesi
nisbetinde fazla detaya inmeden vermiş oldu
ğum bu izahattan sonra, uygun görürseniz grup
ları adına konuşan arkadaşlarımın # em as bu
yurdukları hususlara geçmek istiyorum.
O. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Metin
Oizreli, bölgelerdeki sosyal adalete temas
etti ve 1965 yılından itibaren bundan ay-
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rılmamış olduğundan bahsetti. Muhterem ar
kadaşlarım, bu hususun hakikatle bir ilgisi
yoktur. Plânın tetkikinden ve bilhassa bakanlı
ğımla ilgili olan hizmetlerin tetkikinden de an
laşılacağı üzere, yurdumuzun bütün bölgeleri
ne önem verilmekte, bilhassa Doğu bölgeleri
mizin kalkınması üzerinde de durulmaktadır.
Şunu memnuniyetle kaydetmek isterim ki, bu
gün Doğu vilâyetlerimizin çoğunda yol bakı
mından tatmin edici faaliyet olmuştur. Doğu
illerimizi gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki, ille
rimizi birbirine bağlıyan yollar bâzı Batı ke
simlerine nazaran daha da üstündür; Ama
demek istemiyorum ki, Doğu bölgelerimize yol
yapımı duracaktır. Daha da süratle devam ede
cektir. ti yolları Karayollarına son iki sene
içerisinde devredilmiştir. Tabiî bu il yoUannın
tamamının hemen bu iki senelik müddet için
de ıslah edilmesi pek tabiî bahis mevzuu ola
maz.
Metin Oizreli arkadaşım, A. P. iktidannın
üç seneden beri iktidarda olduğundan bahisle,
Doğu hizmetlerinden ayrılmış olduğumuzu
zikretti. Arz ettiğim gibi bunun hakikatle bir
ilgisi yoktur, bilâkis Doğu illerimize, bakanlı
ğımız hizmetleri bakımından da büyük önem
vermektedir.
Arkadaşım; «Bakanlık Teşkilât Kanunu he
nüz çıkmadı. Bakan kesin olarak va'detmiş bu
lunuyor, buna rağmen bu kanun çıkmadı.» de
di. Yüksek malûmunuz olduğu üzere - diğer
kanunlar için de bilhassa temas etmek istiyo
rum - bir kanun Yüce Meclise intikal ettikten
sonra bunun çıkması meselesi pek tabiî ki Yü
ce Meclisin takdirine bağlıdır. Ancak bakanlık
olarak bize düşen hizmetler de pek tabiî mev
cuttur. Ama biz bu gayretin içerisindeyiz.
Arkadaşımız, teknik personel mevzuuna te
mas etti; doğrudur. Bu teknik personel mev
zuu üzerinde bilhassa durmaktayız. Hem Per
sonel Kanunu yanında teknik personeli tatmin
edecek aynca bir kanun çıkanlması üzerinde,
hem de yevmiyeli kararname mevzuu üzerinde
durmaktayız.
Metin Oizreli arkadaşım, liman konusunda
yeni limanlann ele alınmadığından bahsetti.
C. H. P. iktidarı zamanında inşasına başlanan
limanların inşaatının yürütüldüğünden bah
setti. Ama arkadan balıkçı bannaklarını, ba
lıkçı limanlarını zikrederken orayı biraz meş28 —
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kûk geçti. Şunu da huzurunuzda belirtmek is
terim ki; yurdumuzda ilk defa olarak balık
çı limanları' iktidarımız zamanında gerçekleş
tirilmektedir. (A. P. sıralarından alkışlar)
Arkadaşım; gerek demiryolu inşaatı ve ge
rekse liman inşaatı için az para ayrıldığından
bahsetti. Bayındırlık Bakanlığının hizmetleri,
hepinizce malûm olduğu üzere, çok fazla mik
tarda ödeneğe ihtiyaç göstermektedir. Bu yıl
bakanlığımızla ilgili hizmetler için gerek ba
kanlığımız bütçesine ve gerekse diğer bakan
lıkların bütçesine konulan ödenek miktarı
3 milyar liranın fevkmdedir arkadaşlar. Tak
riben 10 milyar liralık yatırımı olan bir büt
çede 3 milyar liralık yatırımın bu işlere ayrıl
mış olması her halde büyük bir mâna ifade
etmektedir. Tabiî her şeyin bütçe imkânlariyle
yapılacağı da bir hakikattir. Karayollarının
ehemmiyeti hepimizce malûmdur. Bu mevzua
sıra geldiği zaman da, Karayolları için ayrılan
ödenekten tafsilâtla bahsedeceğim.
Yalnız, Yeşilköy Hava Meydanına temas
eden arkadaşım, Yeşilköy Hava Meydanı için
ayrılan 17 milyon liranın azlığından bahsetti.
Şunu da ilâve etmek isterim ki; 1967 yılı büt
çesinde tefrik edilmiş olan 10 milyon liralık
bir yol ödeneği de vardır, bununla beraber 27
milyon lira yapmaktadır. Bu miktar pek çok
sayılmaz ama, inşaatın başlaması için 27 mil
yon liralık miktar tatmin edicidir. Pek tabiî
bunun artırılması üzerinde de durulacaktır.
önümüzdeki inşaat mevsiminde daha fazla
ödenek ayrılması üzerinde duracağımız ehem
miyetli bir konu olacaktır.
Diğer hava meydanları da ele alınmalı.» de
di. Biraz evvel saydım sizlere, hangi meydan
ların etüt ve projelerinin hazırlanacağını ve
hangi meydanlarda faaliyet göterileceğini.
Ancak Gazianetp meydanı, bu yıl içerisinde
ihale edilmiş olacaktır.
Yerli malzeme kullanmaktan bahsetti arka
daşım. Zannederim ki, bu mevzua çok önem ver
miş bulunuyoruz ve biraz evvel ifade ettiğim ra
kamlar da bunu ispata kâfi gelecektir.
Karayolları için ayrılan ödeneğin azlığından
bahsetti arkadaşımız. Evet, Karayolları için, he
le bizim gibi yol dâvasına bu kadar inanmış bir
iktidar için ne kadar ödenek ayırsak azdır. An
cak şunu da biraz evvel arz ettim; her şey büt-

O : 1

çe imkânına bakar. Karayolları için ayrılan
ödeneği bütçenin yüzdesiyle mukayese etmek
her zaman doğru değildir. Bütçemiz gittikçe
gelişmekte ve kabarmaktadır. Binaenaleyh, Ka
rayollarına ayrılan nisbeti bütçenin umumi rakamiyle ifade etmek her zaman isabetli olamaz.
Ancak, Karayollarına ayrılan ödenek nisbetleri
hakkında şu rakamları sizlere arz etmeyi bilhas
sa lüzumlu görüyorum :
1964 yılında 1963 e nazaran Karayolları büt
çesindeki artış yüzde 6 dır. 1965 te 1964 e na
zaran yüzde 15,1 dir. Buna mukabil 1966 da,
1965 e nazaran Karayolları bütçesindeki artış
yüzde 52,6 dır ve bu rakam 1967 de 71,1 e ka
dar yükselmiştir.
Konuşan arkadaşlarım memleketteki yol du
rumundan bahsettiler ve gerek Devlet yollarının
ve gerekse il yollarının standartlarının düşük
olduğundan, bunların elde mevcut plâna naza
ran 20 sene ve ayrılan ödeneklerle belki daha da
u^un zaman sonra ıslah edilebileceğinden bah
settiler.
Muhterem arkadaşlarım, yol dâvası memle
ketimizde uzun seneler ihmal edilmiş bir dâva
dır. Yolun ehemmiveti hepimizce malûm.,. Bu
"ovanda büvük flravretler sarf edilmektedir. Her
birimiz vurt sathını dolaştığımız zaman, yol fa"livetlerini vakinen müşahede etmekteviz. Mem1
«ketimizde büvük çanta bir yol faaliveti -var
dır ve bu daha da artırılmaktadır. Ancak, asırVr bovunca ihmal edilmiş olan vol dâvasının
bir - iki sene içerisinde de ikmalinin mümkün
olmadıkını tahmin edersiniz. Ama önümüzdeki
seneler yapmış olduğumuz hazırlıklara göre, Ka
rayolları için ayrılan ödenek daha da artacak
tır. Esasen İkinci Beş Yıllık Plân huzurunuzda
konuşulduğu zaman da zikredildiği gibi, ulaş
tırma sektörü için İkinci Beş Yıllık Plân devre
sinde 18 milyar liralık ödenek ayrılması öngö
rülmüştür.
Yol mevzuunda arkadaşım vatandaşın çek
miş olduğu sıkıntılardan bahsetti. Bizler tabiî
bunu yakinen biliyoruz, ancak size bir misal arz
etmek isterim. Bugün Karayollarında oldukça
eski olarak mütalâa ettiğimiz ve teknik ömrünü
doldurmuş olan bu makinalarm yenilenmesi üze
rinde durduğumuzu biraz evvel arz etmiştim.
Şunu yine katî olarak beyan etmek isterim ki,
muhterem arkadaşlarım; 1959 yılından 1965 yı
lma kadar Karayollarına bir tek makina dahi
29 —
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tedarik edilmemiştir. Bu makina tedariki, zan
nederim ki kimin yol dâvasına daha çok Önem
verdiğini ispata kâfidir. (A.P. sıralarından
«bravo» sesleri)
Şimdi muhterem arkadaşlarım, İstanbul çev
re yolu ve Boğaz köprüsü hakkında da kısaca
malûmat arz etmek istiyorum.
Grupları adına konuşan arkadaşlarımdan bir
kısmı, «Ben bu çevre yolunun ve Boğaz köprü
sünün aleyhinde değilim, ama birazıcık erken
oldu» dedi, Metin Cizreli arkadaşım nitekim bu
nu beyan etti. Demek ki bu arkadaşımla az bir
zaman farkı var, prensipte mutabıkız. Fakat ko
nuşan diğer arkadaşlarım da bunun aleyhinde
konuştular. Eh, az bir zaman farkı ile bunun
lüzumuna inanan arkadaşlarımızla demek ki an
laşmak kolay. Bu anlaşmayı temin için mü
saadenizle birkaç rakam arz etmek istiyorum.
istanbul'u bugün için düşünmek doğru değil.
Çünkü çevre yolu ve Boğaz köprüsü
inşaatı
muhterem arkadaşlarım dört senede ikmal edi
lebilir. En erken, erken âkmal edilebilme 3 5 se
nede ikmal edilebilir. 3.5 sene sonrayi düşün
mek lâzım. Aksi takdirde, aradan dört sene
geçtiği zaman, neden gerekli tedbirler vaktin
de alınmamış diye bize söyliyebiiirsiniz. Biz
dört sene sonrasını düşünmek mecburiyetinde
yiz.
Şimdi, çevre yolu gelişen ve nüfusu süratle
artan iller için çok önemlidir. Merkez kısımlar
daki İstanbul'un sıkışık trafik düzenini halletmek ancak çevre yolunun inşası ile mümkün
dür. Bu çevre yolu İstanbul'daki sıkışık trafiği
bu yola do#ru çekecektir. Esasen gelişen ve
büyüyen vilâyetlerde, şehirlerde bu yakılmak
tadır. Size şu rakamı ifade etmek isterim :
Çevre yolu yapıldıktan sonra, ki Bo#az köprü
sü bu çevre yolunun denize rastlıvan bir kısmı
dır, 22 dakikada Topkapı'ya, Topkapı'dan Ankara asfaltına ulaşacaksınız. Çünkü nevre yolu
22 kilometredir ve bu çevre yolunda 60 kilomet
re sürat rahatlıkla temin edilebileceği için, da
kikada bir kilometre katetmek mümkün olacak
tır, üç şerit gidiş, üç şerit de dönüş olduğuna
göre bu imkân günün her saatinde saklanabile
cektir. 22 dakikada Ankara asfaltına ulaşacak
sınız. Muhterem arkadaşlarım, bunu takdirine
bırakırım. Bugün İstanbul, Asya - Avrupa bağ
lantısında dar boğaz olma yolundadır, daha
fazla dar boğaz olma yolundadır. Şunu da bu
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vesile ile arz etmek isterim ki, Türkiye'mizde
bu kabil gelişmeler için tahminler ne kadar yük
sek olursa olsun, daima geride kalmaktadır.
Vakıalar her zaman tahmin edilen tavanları de
lip geçmektedir. Ankara nüfusunun vaktiyle
250 bine ulaşacağı söylenmişti. Ama bugün bir^
milyon kişi Ankara belediye hudutları içerisin
de yaşamaktadır, muhterem arkadaşlarım.
İstanbul çevre yolu için yapılmış olan ve Bo
ğaz geçişi için yapılmış olan hesaplara göre 1980
senesinde İstanbul'da bir taraftan bir tarafa
22 bin taşıtın geçeceği düşünülmüş. Şimdi yap
mış olduğumuz hesaplara göre bu miktara 1971
senesinde, 1972 senesinde ulaşıyoruz. Demek M,
yapılmış olan bütün tahmin ve hesaplar, sekiz
sene daha evvel ulaşma devresine girmiştir. De
mek ki, tahmininiz ne kadar kuvvetli olursa ol
sun, tahminleri ne kadar geniş tutarsanız tutu
nuz, her zaman hakikatlerin arkasından gitmek
tesiniz. Bu bir hakikatir. Karayollarının tutmuş
olduğu hesaplara före muhterem arkadaşlarım,
boğazda bir taraftan bir tarafa, geçişi nazarı
itibara alacak olursak 1967 senesinde, günde
ortalama Boğazdan 8 000 taşıtın geçeceği hesabedilmiştir, daha iki sene evvel. Ama vakıa
sudur muhterem arkadaşlarım, bu miktar10 600 e ulaşmıştır. Günde 10 600 vasıta geç
mektedir. 1972 senesinde 21 000, 22 000 aded
taşıt geçecektir. Yani size şunu diyebilirim,
1969 senesinde, 1970 seresinde İstanbul'da çok
sıkıntı çekilecektir. Belki 8 - 10 kilometrelik
mesafelere, hattâ 5 - 6 kilometrelik mesafelere
bir saat içerisinde gitmek mümkün olmıva^aktır, taşıtla. O bakımdan bugün 1967 rakamları
na göre Boğazda bir taraftan bir tarafa srecen
vasıtaların sayısı bugün yılda 3 milyon 900 bine
ulaşmıştır. Dünyadaki tatbikata göre bu kabîl
kanal olsun, nehir oİsun, bo«-az olsun, bu kabîl
geçişlerde bir taraftan bir tarafa geçiş 3 milyo
na ulaştı mı, bir geçit yanılmasına zaruret var
dır. Dünyadaki tatbikat budur ve yandan he
saplar bunu göstermiştir. Böyle bir geçit yap
tıktan sonra da kamçılama faktörü dediğimi*.
bir faktör rol oynamaktadır, derhal gecis sa
yısı asgari yüzde 80 artmaktadır. Yani dünya
nın her tarafındaki tatbikat budur. Bir taraf
tan bir tarafa geçmek için Bo#az gibi geçişler
de bir köprü, asma köprü yantı^ınız zaman,
derhal köprünün inşaatının bitiminden sonra
geçiş adedi yüzde 80 artmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım, bugün İstanbul
sahillerini ilelebet feribotlarla ve feribot iskele
leri ile dolduramazsmız. Bunun arkasında mey
danlar ister, bunun arkasında yolların kapan
maması lâzımdır. Eğer 20 feribot yahut 15 feri
bot devamlı sefer halinde bulunursa, bu kadar
artışa karşı o hat fiijen kapanır. Esasen takribi
olarak yapmış olduğunuz hesaplara nazaran, 5
milyona ulaştığı zaman, - ki, bu kısa bir zaman
da ulaşılacaktır buna, köprü inşası zamanında
ulaşılacaktır buna rahat rahat - bosraz fiilen
tulâni seyrüsefer için kapanmaktadır. Yani Boğaz'a tulâni olarak baktığınız zaman, feribotlar
onu fiilen kapamaktadır. Binaenaleyh 3 milyo
nu geçmiş bulunuyoruz, artık fiilen böyle bir
geçişe zaruret vardır. Bunu esasen bugün yur
dumuzda, bu çevre yolu ve Boğaz köprüsü ta
mamen zannederim ki vatandaşlarımızın çok bü
yük bir topluluğu tarafından benimsenmiştir.
Esasen İstanbul'u tanıyan ve iyi niyetli olar
bir arkadaşımızın bunu yadırgamasına bence
imkân yoktur. Çünkü bu çevre yolunu ve Bo
ğaz köprüsünü İstanbul için düşünülmüş olarak
addetmeye de imkân yoktur muhterem arka
daşlarım. İstanbul, Asya - Avrupa Yolu üzerin
de bulunmaktadır. Bu bir Asya - Avrupa irti
batıdır. Bu çevre yolunun, 22 dakikada katedilecek olan bu çevre yolunun yurt içi nakliyatın
da çok büyük bir önemi vardır. Bugün Boğazın
bir tarafında beklemeler belki sekiz saat olmak
tadır. Bu miktar daha da fazla artacaktır. Bir
çile olacaktır Boğazı geçmek feribotla. O bakım
dan memleketimizdeki baştan başaki nakliyatta
bu çevre' yolunun ve Boğaz geçişinin büyük
ehemmiyeti vardır. Bunu yalnız başına İstan
bul'a bir hizmet olarak telâkki etmeye imkân
yoktur.
Memleketimizdeki bilûmum ihtiyaçları bir
anda göz önünde tutmak ve ona göre en önemli
lerini yapmak durumundayız. İstanbul bugün
Asya - Avrupa nakliyatında dar boğaz haline
gelmiştir ve bu dar boğaz halinin giderilmesi bir
zarurettir. Daha fazla vaktinizi almamak için,
bu konuda rakamlara müstenit diğer tafsilâtlı
malûmata geçmiyorum. Esasen size zannederim
tatmin edici rakamlar vermeye çalıştım.
Metin Cizreli arkadaşım; «Adalet Partisi
nin iktidarda olması ne büyük btr talihsizlik.»
dedi. Milletimiz bunu biliyor, kimin iktidarda
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bulunmasının talihsizlik olduğunu biliyor, rey
leri ile de bunu her zaman ifade ediyor ve Halk
Partisini hiçbir zaman seçimde iktidara getir
miyor.
Şimdi Güven Partisi adına' konuşan Cemal
Yavuz arkadaşımın konuşmasına geçiyorum.
Sayın Cemal Yavuz da konuşmasında, Ba
kanlığımızın Teşkilât Kanununa temas buyur
dular ve ayrıca 2490 sayılı Kanunun ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun önemine
temas ettiler. Doğrudur. Esasen İhale Kanunu
komisyondan geçmiştir, Yüce Meclise yalanda
sevk edilmiş olacaktır. Bu balamdan zannede
rim yıllardan beri hasretiçekilen bu kanun da
böylece gerçekleşmiş olacaktır. Aynı şekilde
1050 sayılı Muhasebei Hususiye Kanunu tadilât
tasarısı da komisyonlardadır.
Bir de kaliteli mütaahhit yetiştirilmesi bakı
cından arkadaşım İnşaat ve Tesisat MütaahhitTeri Odası Kanunundan bahsettiler. Bu kanun
^a komisyonlardadır ve büyük bir kısmı konu
şulmuştur. Bu da zannederim yakında Yüce
Meclise gelecektir ve burada enine boyuna tar
tışılacaktır. Bütün bu kanunlar muhakkak ki
•Hize büyük bir kolaylık, Bakanlığımız faaliyet
leri için büyük bir ferahlık sağlıyacaktır.
Kanunların ehemmiyetini biliyorum ve uzun
seneler Devlet hizmetinde çalışmış bir arkada
sınız olarak da kanunların sasıyacağı favdaları
yakînen bilen bir arkadaşınızım. Ancak bu
vesile ile şunu da arz etmek isterim ki, her şeyi
kanundan beklemeye de imkân yoktur. Yani bir
kanun çıkınca da her şeyi kökünden halledivermez. Kanun bir zarurettir, çıkması şarttır.
Ama kanun çıkınca da her şey birden düzelmez.
Her şeyden evvel icraat, bir zihniyet ve görüş
meselesidir. Binaenaleyh modern görüş ve mo
dern zihniyet hâkim oldukça, şu muhakkak ki,
mevcut kanunla da iş yapmak imkânı vardır.
Ama bu sözlerimle hiçbir zaman yeni kanunların
kıymetini küçümsemek istemem.
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —
Meselâ Seçim Kanunu da mevcudolabilir.
BAŞKAN — Sayın Uzun, müdahale etme rica
ederim. Ordan söylüyorsunuz, ordan söylüyor
lar, kavga oluyor, mesul Riyaset oluyor...
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Arkadaşım. Yapı ve İmar İşleri
Reisliğine temas ettikleri zaman Bayındırlık Mü-
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düdüklerinin vasıtasızlığından şikâyet ettiler.
Bu doğrudur. Buna Bakanlık olarak önem ver
mekteyiz.
Tip proje yerine hususi projeler hazırlanma
sından bahsetti arkadaşımız. Çok doğrudur.
Biz memleketimizdeki muhtelif iklim şartlarına
ve mahallî özelliklere göre ayrı tip projelerin
hazırlanması üzerinde bilhassa duruyoruz. Nite
kim huzurunuzda bulunan ve 1968 yılı bütçemiz
kabul olunduğu takdirde bu proje çalışmalarına
da geniş çapta yer verilmiş olacaktır.
Arkadaşım hava meydanlarına temas ettiği
zaman Malatya yahut Gaziantep meydanlarının
ele alınması lüzumundan bahsetti. Biraz evvel
arz etmiştim, Gaziantep meydanı bu yıl ihale
edilecektir. İki milyon liralık istimlâk parası
vardır. Ayrıca inşaat için de bir miktar ödenek
ayrılması sağlanmıştır.
Muhterem Cemal Yavuz arkadaşım, Karayol
ları faaliyetlerine değinerek, Devlet yolları yapı
mının ayrılan ödeneklerle uzun yıllar sürece
ğinden bahsettiler. Ben zannederim bu konuya
daha evvel, cevap vermiş oldum.
Arkadaşım yolla ilgili diğer konulara temas
ettiler; şehir içi geçişlerine, trafik düzeni üze
rine... Bu mevzuda çalışmalar vardır. Kıymetli
vaktinizi almamak için tafsilâta geçmiyorum.
Hüseyin Yaycıoğlu arkadaşım, diğer arka
daşlarım gibi Bakanlığımız hizmetleri için ay
rılan ödeneklerin kifayetsizliğinden bahsettiler.
Ödenek imkânları, bütçe imkânları tabiî en baş
ta gelen bir husustur. Bakanlığımız çalışmaları
için üç milyar liradan fazla bir ödenek ayrıldı
ğına göre bunu küçümsememek de lâzımdır.
Karayolları personelinin iyi -çalışmasından
bahsettiler arkadaşlarım, Karayolları personeli
adına kendilerine teşekkürlerimi arz ederim.
Hüseyin Yaycıoğlu arkadaşım, Maraş'la ilgili
yollara da konuşmasında değindiler. Pınarba
şı - Maraş, arasında, evet, Püryan varyantı var
dır. Ve bu kısa yol aşağı - yukarı 30 - 40 mil
yonluk bir inşaata ihtiyaçgöstermektedir. Yolun
diğer kısımları ikmâl edilmiştir. Biz de bunu
göz önünde tutarak, bu varyantın inşası için
de bu yıl faaliyete girişiyoruz. Kendisine bunu
burada duyurmak isterim.
Maraş - Andırın yolu bu sene programdadır.
Diğer temas etmiş olduğu yollar için kendi
sine yazılı olarak maruzatta bulunacağım.
— 32
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Arkadaşım, mütaahhit meslekinin ıslahı, yer
li malzeme kullanılması, inşaatlann çabuk ya
pılması, barınak ve küçük iskelelerin yapılması,
yol boylarında dinlenme evlerinin yapılması, ye
dek parçaların yerli olarak temini konularında
da durdular. Biraz evvelki maruzatımda bunla
ra temas ettim.
Dinlenme yerleri inşasına gelince :
Karayolları güzergâhında 56 aded kadar din
lenme yeri mevcuttur. Hakikaten bunlar hem
vatandaşlarımıza ve hem de yollar üzerinde sey
rüsefer yapan kimselere büyük kolaylık göster
mektedir. Bunların adedlerinin daha da artırıl
ması üzerinde durmaktayız.
Yalnız, arkadaşım Göksün - Andırın yoluna
temas ettiler. Bu yol, karayollarına dâhil değil
dir. Köy işleri Bakanlığını ilgilendirmektedir.
Y. T. P. adına konuşan Misbah Ongan arka
daşımın konuşmalarına değinmek istiyorum.
Arkadaşım da konuşmasında, yolun ehemmiye
tine uzun uzun değindi. Bu, esasen hepimizce
yakinen malûmdur. Ancak arkadaşım, Pervari
ve Şirnak yollarına temas ettiler. Kendisine şu
nu duyurmak isterim ki, Pervari yolu bu yıl
programdadır ve bu yıl inşaatına geçilecektir.
Cizre - Şirnak arasındaki yol bitmiştir.
Eruh - Şirnak arasındaki yola da bu inşaat mev
siminde başlanıyor. Kendisine bunu burada du
yurmak istiyorum. Görüyor ki, arkadaşım, yur
dun her tarafında ilk plânda ele alınması lâzımgelen yollar esasen ele alınmaktadır.
Arkadaşım, Teşkilât Kanununun çıkarılma
sına değindi. Mâruzâtımda buna yer vermiştim.
Arkadaşım, inşaatta kontrol hizmetlerine te
mas etti ve «Bir okulun çatısı uçuyorsa, kont
rol işlerinde aksaklık vardır.» dedi ve bu misal
ile inşaat işlerindeki kalite işine değindi. Esa
sen bu, üzerinde durmuş olduğumuz bir husus
tur. Şunu da memnuniyetle kaydetmek isterim
ki, yapı işlerimizde önemli bâzı ıslahat işleri
gerçekleşmiştir. Bunu, bu mevzu ile yakinen
alâkalı olan kimseleri arkadaşlarımız bilmekte
dir.
2490 numaralı Kanunun çok eski olduğun
dan ve tatbikatta müşkülât arz ettiğinden bah
setti. Doğrudur. Yeni çıkacak olan ve kısa bir
zamanda Yüce Meclisin komisyonlarında müza
keresi bitmiş olan bu kanun tasarısı huzurunu
za geldiği zaman, esasen bundan uzun uzun bah
sedeceğiz. inşallah bu kanun kısa bir zamanda
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gerçekleşecek olursa, engellemeler de bilhassa
durup, bu kanunlara da geniş çapta yer verme
imkânı hâsıl olursa, zanederim iyi bir kanuna
teşkilâtımız ve diğer bakanlıklar kavuşmuş ola
caktır.
Bâzı ihale işlerine ve sabit fiyat mevzuuna
değindiler. Bunlara, daha fazla vaktinizi alma
mak için temas etmiyorum. Ancak,' bunlar üze
rinde önemle durmuş olduğumuzu beyan etmek
isterim.
Bayındırlık Bakanlığı ile Plânlama Teşkilâtı
arasındaki münasebetlerden bahsettiler. Bu, üze
rinde önemle durduğumuz bir husustur. Tabiî,
Hükümet olarak gerekli koordinasyonu sağla
maktayız.
Arkadaşımız; «yol yapımında her zaman
mevzuata uygun davranılmıyor», dedi. Şunu ka
tiyetle ifade etmek isterim ki, mevzuat daima
üzerinde önemle durduğumuz bir husustur. Yol
yapımında tamamen mevzuata riayet edilmek
tedir.
Arkadaşımız Bakanlığıma teşrif ederse, ken
disi ile bu mevzuda konuşmaya, gereken izahatı
vermeye hazınm. Ve öyle zannederim ki, kendi
sini kısa bir zmaanda ikna edebilirim.
Arkadaşım, yat limanından bahsettiler, bu
nun lüzumsuzluğu üzerinde durdular. «Yat» ke
limesi kendisini korkutmasın. Kıyılarımızda bu
gibi barınağa muhakkak ki ihtiyaç vardır. Biraz
evvel temas ettim, dedim ki; «Komşumuz Yu
nanistan'da bu kabîl limanlardan' 65 aded var
ve büyük de fayda saklıyor, turizmde ve diğer
iç turizmde hattâ, balıkçılıkta ve diğer sosval
ve iktisadi hizmetlerde bunun faydası görülü
yor.» O bakımdan, bu limanlar yamldığı zaman
arkadaşım da, yapılmasının ne kadar isabetli
olacağını bir kere daha anlıyacaktır.
Bir başka sayın sözcü de, «inşaat ofisi kurul
malıdır. Devlet işleri mütaahhit eliyle yaptırılma-malıdır» dediler. Bu mevzular burada o ka
dar tartışıldı ki, buna değinmek, vaktinizin dar
lığı bakımından zannederim lüzumlu sayılamaz.
O bakımdan, bu konuda daha fazla tafsilât ver
meyi lüzumsuz addederim.
Şunu bilmek lâzımdır ki, Devlet yapıları ve
Devlet eliyle yapılan işler dünyanın her tarafın
da ve her zaman daima pahalıya mal olmakta
dır. Şahsi teşebbüs, şahsi gayret her zaman,
her işi hem ucuz, h*emv de çabuk olarak yapar.
Bu, değişmez bir hakikattir.
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«Pahalı ve lüks inşaattan kaçınılmalıdır.»
dediler. Bu, bizim zaten üzerinde durduğumuz
bir husustur. Bundan sonra lüks ve pahalı inşa
atlara girmiyeceğiz.
Köprü mevzuuna değindi. Zannederim buna
biraz evvel temas etmiş, cevap vermiş oldum.
Bu köprü mevzuunda arkadaşım, birtakım
böyle kendileri tarafından icadolunan şeyleri
dile getirdiler ve bir «Morrison firması» ismin
den de bahsettiler. Bu, zaten ağızlarında sakız
gibi çiğnemiş oldukları bir husustur ve arkada
şımın söylemiş oldukları hususların hiçbirisi de
varit değildir.
Burada böyle konuşulması caiz olmıyan bir
.hususa, bendeniz yer vermek istemiyorum.
Arkadaşımız dedi ki; Bakanlık Teşkilâtını
ben hürcü mercetmişim, birçok nakiller ve saireler yapmışım. Buna ben ilk defa muttali
oluyorum. Arkadaşım vakıa zikretse, aded zikretse daha iyi olurdu. Pek tabiî ki, şevki ida
rede ve idarenin daha iyi yürütülmesi hususun
da her zaman memuriyet kademeleri arasında
değişiklik yapılır. Ben 26 sene memuriyet yap
tım, biliyorum, değişir. Hiç kimse değişmez.
değildir, iş durumuna, lüzumuna göre, madem
ki bir insan muhtelif kademelerde, şevki idare
kademelerinde mesuliyet deruhde ediyor; her'
işin hesabını vermek durumunda olduğuna gö
re, gerekli bâzı değişiklikleri yapmaya da zan
nederim hakkı vardır.
Efendim, Karayolları içerisinde de surdan
'•»urdan değişiklikler yapılmış, zannederim bun
lar dedikodulardan ibarettir. Bunları bu kür3Üye getirmenin tamamen yersiz olduğuna ina
nıyorum. O bakımdan daha fazla da bu mev
zua temas etmiyorum.
Teknik eleman konusuna değindiler. Teknik
eleman konusu - biraz evvel de arz ettiğim
<?ibi - üzerinde önemli durmuş olduğumuz bir
husustur.
Karayolları işçilerinin paralarının vaktinde
ödenmemesinden bahsettiler. Bu. üzerinde
önemle durduğumuz bir husustur. 1967 yılı
içerisinde Karayolları işçilerinin paralan müm
kün mertebe gününde ödenmeye çalışılmıştır.
Esasen yurt içerisinde bu kadar yayılmış olan
bir sahada, bütün ücretlerin bir gün de öden
mesi mümkün değildir. Tabiî muayyen eleman
lar tarafından işyerine götürülmek suretiyle
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ödeniyor. Ama, daima alışılagelen şekilde, aynı
1 i ile 10 u arasında ödenmeye çalışılmakta
dır. Bir defa iki defa, oldu, biraz 'gecikmek gibi
durum oldu. Ama, gerek Karayollarında ve ge
rekse Bakanlığımızın takibi ile gecikmeye mey
dan verilmedi, işçilerin paralarının zamanında
ödenmesi emelimizdir.
A. P. Grupu adına konuşan Sayın Cahit
Karakaş arkadaşım, hakikaten cok önemli ve
çok mühim mevzulara temas ettiler. Kendisi
zaten bu konuları yakinen bilmektedir. İleri
sürmüş olduğu hususlar çok mühimdir ve hep
sini dikkat ile dinledim. Kendisine teşekkür
ederim.
Arkadaşım; «İkinci Beş Yıllık Plân devre
sinde bilhassa ulaştırma inşaat sektörüne
önem verilmiş ve bunun için külliyetli miktar
da para ayrılmıştır,» dediler, doğrudur. Esa
sen rakamlar da bunu göstermektedir. An
cak, - biz de aynı kanaatteyiz, arkadaşımız ka
naatimize iştirak etmiştir - memleketimizde ih
tiyaç çok fazla, fakat imkânlar mahduttur. O
halde, ayrılabilen imkânlardan âzami şekilde
istifade edip, her kuruşu yerine ve en uygun
bir şekilde sarf etmek, tasarruflu çalışmak
suretiyle, eldeki imkânlarla daha fazla iş yap
mak da bizim emelimizdir ve bu mevzu üze
rinde durmaktayız, alınmış tedbirlerimiz var
dır, çalışmalarımız ve almış olduğumuz netice
ler bunun üzerinde ne kadar durduğumuzu da
göstermektedir.
Teknolojinin geliştirilmesi, pek tabiî bunda
mühim bir rol oynamaktadır. Esasen, hem cari
masr atlardaki tasarrufla, hem de teknolojiyi
geliştirmek suretiyle yapılan hamleler ve ted
birlerle bunun sağlanması mümkündür.
Arkadaşım Sayın Cahit Karakaş, Bakanlık
Teşkilât Kanununun, Karayolları Teşkilât Ka
nununun, 2490 sayılı Kanunun, İnşaat ve Tesi
sat Mütaahhitleri Odası Kanununun lüzumu
üzerinde durdular. Biraz evvelki mâruzâtımda,
bu kanunların kısa bir zamanda huzurunuza
geleceğini arz etmiştim.
Arkadaşım, müşavirlik ve mühendislik fir
malarına temas etti. Bu da bizim üzerinde dur
duğumuz bir konudur. Biz bundan daha da
geniş miktara faydalanmak amacındayız, eme
lindeyiz, bunu yapıyoruz.
Teknik eleman mevzuu mühimdir, işi ya
pan - bilhassa yatırım faaliyetleriyle büyük
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çapta olan Bakanlığımız için mühimdir - işi
yapan da insan olduğuna göre, bu teknik ele
manların ihtiyaçları üzerinde durulması lâzım
dır. Arkadaşımız, «Bayındırlık Bakanlığı bunda
öncülük etmelidir» dedi. Doğrudur. Biz de bu
inançla bu mevzu üzerinde durmaktayız.
Gerek kamu hizmetinde ve gerekse özel sek
törde olan makinalardan âzami derecede isti
fade edilmesinden bahsetti arkadaşım. Doğru
dur. Bu da üzerinde önemle durduğumuz bir
husustur. Ve yurt içerisinde, bilhassa dışarıdan
ithal edilmiş olan makmalarm âtıl kalmaması
muhakkak ki yurt ekonomimiz için şarttır.
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bir
lakikanızı rica edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, saat 13,00 e gelmiş
tir. Bakanın her halde konuşması bitmek üzo"odir. Müsaade ederseniz...
HAMDİ ORIION (Trabzon) — Kaç dakika
laha sürecek efendim?
BAYINDIRLIK BAKAM ORHAN ALP
(Devamla) — Beş dakika...
TÜRKÂN SEÇKİN (Edime) — Soruları
mın var, Sayın Başkan. (A. P. sıralarından
«Devam devam» sesleri)
BAŞKAN — Su bütçenin bitiminedek mü
zakerenin devamı hususuna oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

t

Buyurun Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Dovamla) — Tarabzon - Bartın ve Ereğli li-ııaııı gibi limanların demiryollariyle iriibatlanlınlmasmdan bahsettiler. Hakikaten doğru
lur. Bu mevzu üzerinde de proje çalışmaları
mız vardır, bunun biran evvel gerçekleşmesi
nin lüzumuna inanmaktayız.
Balıkçı barınakları hakkında 'arz ettim.
Arkadaşım diğer mevsularda zaten aynı
görüşü paylaştılar. Sayın Cihat Karakaş arka
daşım da zaten, çevre yolu ve Boğaz Köprüsü
hakkındaki görüşlerimden bildirmiştir.
Arkadaşım, izmir, Ankara, İstanbul gibi
büyük vilâyetlerdeki trafik düzeninin ıslahı
üzerinde durdular. Bu, esasen plânda tedbir
olarak yer almıştır. Bu mezvular üzerinde ça
lışmalarımız vardır, bunları müşahede edecek
siniz.
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Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde maruza
tımın sonuna gelmiş oluyorum. Hepinizi tekrar
tekrar hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın
Nâzım Bayıllıoğlu, Başkanlığa göndermiş ol
duğu bir yazıda, sualinin okunmak suretiyle
zabıtlara geçirilmesini ve zatiâliniz tarafından
cevaplandırılmasını arzu etmektedir.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Ankara) — Müsaade ederseniz yazılı olarak
cevaplandırayım.
BAŞKAN — Esasen kendileri de öyle ar
zu etmektedir. Suallerini zapta geçmesi için
okuyorum.
«İl merkezindeki Hükümet Konağiyle (Ta
biî Adıyaman olacak) bölge ceza evi binaları
nın yapım işleri bir türlü bitirilemiyor. Sebebi
nedir, ne zaman bitirilecektir?»
BAHKAN — Sayın Cemal Yavuz, Başkanlı
ğa gönderdiği bir yazıda sözlü veya yazılı ce
vaplandırılması dileğiyle aşağıdaki soruları so
ruyor ;
«1. Diyarbakır - Genç Karlıova - Erzurum,
Karakocan - Kiğı - Kiğı - Erzincan ve Erzu
rum yolları ne zaman yapılacak, bu hususta
her hangi bir çalışma var mı, varsa ne safha
dadır?
2. Genc'in, Silvan ve Canut nahiye yolla
rı ve Kiğı'nın Gönek, HÖsnek, Çerme nahiye
yolları, Solhan'ın Ardüşen nahiye yolu ve Mu
rat Nehri üzerinde kurulması zaruri olan köp
rünün ne zaman yapılacağı ve Bakanlıkça bu
hususta ne düşünüldüğü, bu hususta her hangi
bir çalışmanın mevcudolup olmadığı» sorul
maktadır.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı cevap vereyim efendim.
BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı, cevaplan
dırılmasına delâlet edilmesi isteğinde bulundu
ğu soruyu şu şekilde vaz'etmiştir; «Taşova-Er<• baa, Niksar ve Reşadiye'den geçerek Doğu'ya
giden yolun yapımına ne zaman başlanacak
tır?»
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeyim
efendim.
BAŞKAN .— Sayın Hüseyin Yaycıoğlu'nun
sorusu: «Osmaniye'den yapılmasına başlanan
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yolun ilk hedefi Aksu Köprüsünden Maraş şo
sesine bağlanacağı derpiş edilmişken şimdi Kömürler'den Gaziantep şosesine bağlanmasında
ki sebep nedir? Sayın Bakana makamında arz et
tiğim Andırın - Göksün ara yolunun ehemmiyeti
bakımından bu yolun 1968 yılı Orman Genel
Müdürlüğüyle müştereken ele alınacağı vadededilmişken bu hususta kesin bir karara bağ
lanmış mıdır?
/
3. Andır'm - Kadirli yolları üzerinde 1968
yılında ne gibi tadilat ve onarım yapılacak
tır?
4. Bu yol için ne miktarda tahsisat kon
muştur?»
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
.'Davamla) — Yazılı olarak arz edeyim Sayın
"Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, yine Baş
kanlığa gönderdiği bir yazıda;
«1. Muş ilinin, en büyük ilçeleri olan Bu
lanık ve Malazgirt ile irtibatı yoktur, kış, yaz
trafiğs açık bir yol mevcut değildir. Bu yol ne
zıma'n yapılacaktır?
2. Ahlat - Malazgirt - Hınıs yolu yapıldı
ğı takdirde Van Gölü Erzurum'a en kısa bir
şekilde bağlanmış olacaktır. Bu yolun yapıl
ması düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa ne za
man yapılacaktır?» diye soruyor.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım
efendim.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Cebi; «Trab
zon - Erzurum arasında Erzurum - ispir - Çay
kara - Araklı, Gümüşane - Kelkit yollarının
kavşak noktası ve 16 000 -nüfuslu Bayburt
1 600 kotundadır, buna göre topağrafik yapı
ve nüfus yerleşimi bakımından merkeziyet teş
kil eden Bayburt'ta kışlar uzun sürer, karayol
ları sık sık kapanır. En yakın karayolları şu
beleri ise biri Balut dağının ötesinde kış prob
lemi olmıyan Gümüşane, diğeri de Kop dağı
nın ötesinde Aşkalededir. Bu iki şube de Bay
burt civarına hizmet götürememektedir. Bu iti
barla Bayburt'ta 1968 yılında karayollarının
şube açıp açrinyacağı hususunda Bakanlık gö
rüşünü rica ediyorum,» diyor.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
'(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım
efendim.
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan, Baş
kanlığa gönderdiği bir yazıda, sayın bakanadan
birkaç sorum olacaktır, delâletinizi rica ediyo
rum demektedir. Okuyorum :
«1. İlgaz ile Çankırı arasındaki yol mesafe
sini onbeş kilometre kısaltacak olan Çankırı Korgun - İlgaz yolunun işler vaziyete gelebil
mesi ve bugüne kadar sarfedilen yarım milyon
luk hat yatırımının değerlenmesi için üç ayağı
yapılmış köprünün tamamlanması işini sayın
bakana yapılan müracaatları sayın bakan na
zara almakta mıdır?
2. Ankara - Çankırı yolu asfaltlanırken
Çankırı - Kastamonu hattı ne zaman onarılacak
ve asfaltlanacaktır?
3. Doğuyu İstanbul'a bağlıyan Tosya - İl
gaz - Kurşunlu - Çerkeş - Eskipazar kavşağına
birleşen yol ne zaman ciddî olarak ele alınacak
tır?»
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeyim
Sayın Başkanım.
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maris, Gökova, Köyceğiz limanlarını direkt ola
rak İç Anadolu'ya bağlıyacak olan,
a) Çameli - Fethiye,
b) Acıpayam - Köyceğiz,
c) Denizli - Muğla - Gökova yollarının ele
alındığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz, 1968 yılı içinde bu yollar üzerinde yapıla
cak çalışmalar hakkında sayın bakan malûmat
lütfederler mi?» diyor.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım.
BAŞKAN—* Sayın Nuri Kodamanoğlu, Baş
kanlığa gönderdiği bir yazıda; «Ankara - Ada
na asfaltının Ulukışla kasabası içi yapılmadığı
için ağır mal ve can kaybına sebebolmaktadır.
Bu kısım ne zaman ele alınacaktır?» diye sormakttadır.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Bu yıl başlanıyor, ikmal edile
cektir.
BAŞKAN — Sayın içel Milletvekili Kadir
Çetin ve Mazhar Arıkan müştereken Başkanlı
ğa gödnerdikleri bir yazıda şu soruyu sormuş
lardır; «Mersin'in Karaduv&r Mahallesi deniz
tehdidi altındadır. 100 e yakın bina yıkılmıştır.
1968 yılı içinde vatandaşlarımızın bu ıstıra
bına çare bulunacağını ümidediyoruz. Sayın
bakanımız bizi mesudedecek bir cevap verirler
mi, hazırlıkları var mıdır? Saygılarımızla»

BAŞKAN — Sayın Çankırı Milletvekili Dur-'
sun Akçaoğlu da Başkanlığa gönderdiği bir ya
zıda cevaplandırılmasını arzu ettiği bir soru
vermiştir okuyorum : «Karadenizi, Akdenize
bağlıyan en kısa ve ticari değeri büyük olduğu
açık olan Ankara - Çankırı - Kastamonu - Sinop
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
tarihî yolunun son durumu sayın Bayındırlık'"
(Devamla)
— Bu mahalleyi geçen yaz gördüm.
Bakanı tarafından bilinmekte midir? Gayet kö
1968
yılında
bu iş ele alınacaktır? Bu maksatla
tü durumda olan bu yolun devlet yolları stan
dartlarına göre inşasına ne zaman başlanacağı • 1968 yılı bütçesinde 250 000 liralık da ödenek
ayrılmıştır.
ve hangi tarihte bitirilecektir?»
BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, Başkanlığa
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
göndermiş olduğu bir yazıda; «Bayındırlık Ba
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeyim.
kanlığı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmayı
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Güven, Baş
cevaplandırmaya çalışan sayın bakan, izmir'de
kanlığa gönderdiği bir yazıda, «Yapı İmar Re
yapılmakta olan geçit yolu üzerinde bir şey de
isliği bölge müdürlüklerinin de tıpkı Karayol
medi. Bu konunun cevaplandırılmasını rica
ları gibi İller Kanununa tabi olmıyarak daha
ediyorum» diyor.
rahat çalışmasının temini hususunda bakanlığı
nız ne düşünmektedir?» diye bir soru sormuş
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
tur.
(Devamla) — Bu yol malûmunuz olduğu
üzere kısmen denizden geçirilmektedir. Bu
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
mevzuda birtakım sahilde tapusu olanlar iddi
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım.
alarda bulunmuştur. Bunların vâridolmadığı
gerekçesiyle, esasen bir dâva açılmıştır. Bina
BAŞKAN — Sayım Remzi Şenel, Başkanlığa
enaleyh kaydettiği şekilde herhangi bir husus
gönderdiği bir yazıda; «Ege Denizinde tarihî
varit değildir. Bunu arz etmek isterim.
ve mahfuz limanlarımızdan olan Fethiye, Mar36 —
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BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Turgut j 40 kilometrelik bir mesafenin yapılması gerek
mektedir. Ne zaman ele alınması düşünülmekte
Nizamoğlu, Öaşkanlığa gönderdiği bir yazıda
dir?
tavassutumuzu rica etmekte ve sorusunu şöyle
Diyarbakır - Kâhta yolunun ikmali için Si
sormakta;
verek'ten Kâhta'ya bir köprü yapılması icabet1. Sorgun - Eğmir yolunun 1968 yılında
mektedir. Ne zaman ele alınacaktır?
bitirilip bitirilmiyeceği,
Bunu geçen sene sordum. Sayın Bakan yazılı
2. Sorgun - Şefaatli yolunun 1968 yılı
cevap vereceklerini beyan ettiler, bugüne ka
programına alınıp alınmadığı,
dar bir netice alamadım. Acaba bugün cevap
3. Sarıkaya - Çayıralan yolunun 1968 yılı
alma imkânı var mıdır?
programına alınıp alınmadığı ve bu yolların
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
1968 yılında bitirilip bitirilmiyeceği konusun
(Devamla) — Müsaade ederseniz yazılı olarak
da cevap istemektedir.
arz edeyim.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
BAŞKAN — Sayın Karahan buyurunuz
(Devamla) — Sayın Başkan tasviboılunursa ar
efendim.
kadaşıma yazılı olarak cevap vereyim.
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Efendim
BAŞKAN — Sayın Mithat Dülge, Başkan
muhterem
Bakanın çalışmasına minnet dolu bir
lığa gönderdiği bir yazıda; Manisa ilinde Doğu
milletvekili olarak, birçok yerlere yapılmıyan
bölgesini andıran mahrumiyet ilçeleri durumun
karayollarının benim vilâyetime yapılmasından
da olan iki ilçesi, Demirci ve Selendi arasında
dolayı göğsüm kabarmaktadır.
ki 45 - 50 kilometrelik yolun 68 programında
BAŞKAN — O ayrı Sayın Karahan. Min
yapılacağı vadedilmişti. Yapılacak mıdır? So
net duygularının ifadesi ayrı. Lütfen soru so
rusunu sormaktadır.
run.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
ALİ KARAHAN (Devamla) — 100 bin ki
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim.
şiyi yıllardır mahsur tutan ipek yolunun tam
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, gönderdi
bitimine gelindiği bir devrede Şilopi kavşağı yo
ği; «Trabzon - Erzurum'un en kısa yolu Arak
lu çıktı. Şırnak - Uludere arasındaki 100 bin
lı - Dağbaşı - Bayburt yoludur. Güzergâhın en
kişinin çıkışını temin edecek olan yol 1968 yı
müsait olanıdır. Devletçe ne zaman ele alına
lında bitirilecek midir?
bilecektir?» diye sormaktadır.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
BAYINDIRLIK BAKANI % ORHAN ALP
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim.
(Devamla) — Müsaade olunursa yazılı olarak
bildireyim.
BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe, gönder
BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, buyuru
miş olduğu bir yazıda Başkanlığa, son rüzgâr
nuz efendim.
dan Kuşadası limanı tahribe uğramıştır. Barı
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
nakların tamiri için sayın bakan ne düşünmek
kan, Sayın Bakana üç sorum olacak; Sayın Ba
tedir, 1968 de ele alınacak mıdır? diye bir sual
kan burada 1968 yılı program ve uygulamaları
sormaktadır.
nın neler olacağından söz ederken, Uzunköprü BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
Pehlivanköy yolunun da hız alacağını ifade etti
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim.
ler. Bu yol 25 kilometredir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci soru
1967 yılında 600 bin lira tahsisat ayrılmış,
nuzu sorunuz. Kısa ve belirli mahiyette olacak
bunun ancak 383 bin lirası harcanmış, 5 kilo
soru.
metresi ancak yapılmıştır. Bu yola bağlı 8 köy
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
mahsur kalmıştır.
Efendim, Diyarbakır - Muş yolunun ikmali için
Bunu, Sayın Bakanın «hız kazandıracağız»
Kurt'tan itibaren 30 kilometrelik bir mesafe
sözü ile bağdaştırmak güçtür;
vardır. Bunun ne zaman ele alınması düşünül
1. Bu yolyapımınm hız alacağına inanmak
mektedir? Bu yıl programa alınacak mıdır ve ne
için 1968 yılında Uzunköprü - Pehlivanköy yo
zaman bitirilecektir?
luna :
I
a) Kaç lira tahsisat ayrıldığını,
Diyarbakır - Bingöl yolunun ikmali için yine
37 —

M. Meclisi
'

B : 48

22 . 2 . 1968

O : 1

ğuna göre bu yolların yapımına 1968 çalışma
programında bağlanıp başlanamıyacağı,
İlimizin Çermik - Siverek - Dicle - Hani Hazro - Kulp - Silvan - Sedopli - Akviran - Hani
ve Çmar - Bismil yollarının yapılmasına dair
Bakanlıkça 1968 yılı iş programına alınıp alın
madığı hususunda bilgi verilmesini rica ederim»
diyor. Yazılı olarak cevap vereceksiniz.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen?
Buyurun Sayın Uysal.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakan
yazılı olarak cevaplandırabilir.
Sakarya Köprüsünün yanından Adapazarma
bir bağlantı yapılacaktı. Bunun için istimlâkler
olmuştur. Bu yola ne zaman başlanacağını öğ
renmek istiyorum.
BAYİNDİRLİK BAKANI ORHAN ALP
BAŞKAN — Sayın Ünlü buyurunuz efen
(Devamla) — Müsaade edilirse yazılı olarak ce
dim, yüksek sesle.
vap vereyim.
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Bakan
BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurun. Soru
dan bir soru sorulması hususunda bir yazı gön
şeklinde olsun yalnız.
derdim Divana, hepsinden evvel gönderdim.
NURİ EROĞAN (istanbul) — Benim sualim
' BAŞKAN — Efendim, Sayın Hasan Ünlü
umumi bir mesele gibi olacak. Memleketimizin
göndermiş olduğu bir yazıda: «Sosyalizasyon ı
muhtelif yerlerinde gerek iç ve gerek dış turizm
bölgelerinde yapılan ve sağlık ocaklarına kadar
bakımından kıymetli olan birçok yerler vardır
uzanan il yolları kısmen kış programına alın
ki, anayoldan uzak, bozuk yollarla anayollara
madığından yağışlı mevsimlerde bozulmakta ve
bağlıdır. Bunların daha iyi yollarla anayollara
karla kapanmakta olup istifade edilemez hale
bağlanması, bunların değerlendirilmesi ve bi
gelmektedir. Bundan dolayı sağlık ocaklarında
naenaleyh memleket iktisadiyatına faydalı ol
çalışan elemanlar vazifelerini normal olarak
ması mümkündür. Bunlara öncelik tanınması
yapmak imkânını kaybetmektedirler, dolayısiyhususunda bakanlıkça bir fikir mevcut mudur?
le hasta olan vatandaşlar mağdur olmaktadırlar.
Bunların tesbitinde Turizm Bakanlığı ile bir ^
Şu hale göre sosyalizasyon bölgelerinde sağlık
koordine çalışma düşünülüyor mu?
ocaklarına kadar ulaşan il yollarının kışın ka
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
panmaması ye her havada açık tutulabilmesi için
(Devamla) — Bu mevzuda Turizm Bakanlığı
bu bütçe ile alınacak tedbirler kâfi gelecek mi
ile yakın çalışmamız vardır, daima bu bakan
dir?» sorusunun Sayın Bayındırlık- Bakamdan
lıkla mutabık kalarak ve öncelik vermek sure
sormanızı saygiyle rica ederim diyor; Sordum
tiyle bu işi yapıyoruz. Ancak konunun da umu
efendim.
mi olması dolayısiyle müsaade olunursa tafsi
len yazılı olarak arz edeyim.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün bu zapta
(Devamla) — Müsaade olunursa Sayın Başkan
geçen soruların yazılı olarak cevaplandırılması
buna da yazılı cevap vereyim.
nı önemle ben de rica ederim..
BAŞKAN — Sayın Hasan Değer yine Baş
Soru sormak istiyen? Yok.
kanlığa göndermiş olduğu bir yazıda sorunuzu
cevaplandırılmasını yazılı olarak tarafına bildi
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
rilmesini arz ve rica ediyor. Soru: «Diyarbakır
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar huzuru
ilimizin Kulp - Muş Lice - Genç il yollarının
nuzdan ayrılırken hepinizi hürmetle selâmlarım.
ikinci Beş Yıllık kalkınma plânına dâhil oldu- I (Alkışlar).
b) Bunun tamamının uygulamada kullanı- I
lıp kullanılmıyacağını, kaç kilometre yol yapı
lacağını, uygulama oranının yüzde kaç olacağı
nı öğrenmek isterim
2. Turistlerin ejı büyük giriş kapısı olan
Edirne ve en çok kullandıkları yol olan :
a) Edirne - istanbul,
b) Haç yolu) denen Havsa - Uzunköprü Keşan yollarının biran evvel bitirilmesi ve ba
kımının arızasız devamı için ne tedbir alınmış
tır?
v
3. Edirne'ye, stratejik önemi bakımından
hava alanı yapmayı düşünüyor musunuz? < Ne
zaman başlanacak, ne zaman bitirilecektir?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN, ALP
(Devamla) — Müsaade edilirse Sayın Başkan
yazılı olarak arz edeyim.

— 38

M. Meclisi

B : 48

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük
müne göre bir arkadaşımıza söz vereceğim.
Yeterlik önergesi gelmiş bulunduğu cihetle
sıradan kayıtlı bulunan 0. H. P. grupu adına
son söz milletvekilinindir hükmüne göre Sayın
Metin Cizreli'ye söz veriyorum.
Buyurun efendim.
Sayın Oizreli ikinci defa grup adına konuş
tuğunuz cihetle sözünüz 10 dakika ile kayıt
lıdır.
0. H. P. GRUPU ADINA METİN CİZRELİ
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, 0. H. P. grupu olarak Bayındırlık
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çeleri üzerinde burada daha evvel görüşlerimizi
arz etmiştik. Sayın Bayındırlık Bakanı burada
tenkid ve temennilerimize cevap lütfettiler. Bu
arada bize verilen cevaplardan bizi tatmin etmiyenlere veya doğru bulmadığımız hususlara kı
saca arzı cevabetmek isterim.
Sayın Bakan bu sene inşaasına devam edi
lecek veya başlanacak uzun yol listeleri okudu
lar. Muhterem arkadaşlarım, birinci konuşma
mızda arz ettiğimiz gibi, ödeneklerin az konul
masından dolayı yolların yıllarca hali inşada
kaldığını sizlere arz etmiştik. Elbette bir, iki mil
yon liraya ihtiyacı olan kısa bir yola 50 bin lira
100 bin gibi ufak cüzi bir ödenek konulursa tabiî
burada sayfalarca uzunluğunda listeleri okumak
her zaman mümkündür. Meselâ 20 Km. lik olup
da üç yıldan beri bir türlü bitirilemiyen Çüngü Çermik yoluna bu yıl, asgari bir milyon lira
istenmiştir, fakat bütçeye baktığımız zaman bu
yola ayrılan ödeneğin 135 bin lira olduğunu
gördekteyiz, elbette bu 20 Km. lik yol Sayın Ba
kanlar tarafından burada daha 4 - 5 sene listeler
halinde okunacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Bitlis ilimiz için
bir faciadır; çamur deryası halindedirler, biz
bunları tenkid ettik ve bu şekilde devam edilirse
elbete ki, tenkide devam edeceğiz. Karayolları
nın 250 milyon liralık ödeneği bu yıl kesilmiştir.
Çalışmak için gayret gösteren Karayollarının
muhterem mensuplarına huzurlarınzda teşekkür
etmeyi bir borç biliriz. Ama Sayın Bakandan
dolayısiyle Hükümeten Karayollarına imkân ve
rilmesini, imkân tanınmasını da istemek O. H. P.
olarak vazifemizdir.
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Teknik personel mevzuunda, mevzuun üzerin
de durduklarını söylediler. Kendilerine teşekkür
ederim. Fakat lütfetsinler, acele etsinler, tek
nik personel hemen hemen Karayollarında ve
teşkilâtta kalmamış bulunmaktadır.
Sayın Bakan, C. H. P. iktidarı zamanında
ele alman limanlardan bahsedildiğini halbuki
A. P. iktidarının ele aldığı barınaklardan bah
sedilmediğini söylediler. Muhterem Bakan ko
nuşmamı her halde yanlış anlamış olacaklar,
çünkü biz C. H. P. zamanında programa alman
ve muhtelif yıllarda 1965 - 1967 yıllarında bi
tirilmesi öngörülen limanların bugüne kadar ni
çin bitirilmediğini, daha titiz davranamadığını
ve bundan dolayı da A. P. Hükümetinin bütçe
program ve plân arasındaki çelişmelerini orta
ya koyduk. Çok isterdik ki, Sayın Bakan burada
bunların neden bitirilmediğinin sebeplerini Yü
ce Meclise arz etsinler, biz de tatmin olalım.
Yine Sayın Bakan, «1959 - 1965 yılları ara
sında Karayollarına hiç makina gelmemiş» de
diler. Bir nebze kendilerine hatırlatmak iste
rim; C. H. P. Koalisyon hükümetleri tarafın
dan AID kredisinden temin edilen 18,1 milyon
dolarlık makina parkı halen Karayollarmca kul
lanılmaktadır. 1965 yılının başında O. H. P. Ko
alisyon Hükümetleri iktidardan ayrıldıkları za
man yerlerine geçen Karma Hükümetlerde Ba
yındırlık Bakanı yine o zaman Bayındırlık Ba
kanı mevkiini işgal etmekte idi ve her halde
hafızalarını yokiasalardı onun zamanında ge
len makinaiarın üç beş ay gibi kısa bir bakanlık
devresinde temin edilmediğini kendileri hatırlıyacaklardı. Ayrıca 2X15 milyon dolarlık ma
kina anlaşması, O. H. P. iktidarı zamanında im
zalanmış ve hattâ o zaman plânlamanın vizesin
den geçmişti. Bunu da hatırlatmak isterim.
Muhterem arkadaşlarım, biz C. H. P. ola
rak Boğaz köprüsünün karşısında değiliz. Yal
nız Sayın Bakanın da burada bahsettikleri ve
anlattıkları gibi, bir süre daha bunun uzatılma
sını yani daha ileri bir tarihe konulmasını is
temiştik. Sayın meslektaşımın burada Boğaz
köprüsü hakındaki rakamlarını biraz hayali bul
duğumuzu söylemek isterim. İstanbulda trafik
sıkıntısı vardır. Elbet buna biz iştirak ediyoruz.
Bir semtten bir semte gidişin burada dakikaları
nı öğrenmiş olduk. Fakat Sayın Bakana şunları
arz ederim; 20 Km. lik yolu bir günde gidilen
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yerler vardır. Biz C. H. P. olarak bunlar ele
alınmadan evvel Boğaz köprüsünün ele alınma
sını lüks ve bir gösteriş yatırımı olarak kabul
ediyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
Köprünün yalnız bir İstanbul köprüsü olma
dığını ve köprüden geçen vasıtaların bütün yurt
sathına dağılacağını söylediler. Sayın Bakanın
benden daha iyi bilmeleri icabeder ki, bu köp
rüden geçen vasıtalar yurdun en iicre köşelerine
hangi yollarımızla gidecekler? Yollarımızın son
durumu malûm ve anayolarımızm halen dört
bin Km. sinden fazlasında kışın geçit verilme
mektedir. 1 700 Km. sinde hiç yol yoktur. Onun
için bunlar tamamlandıktan sonra elbette Boğaz
köprüsüne de, tünele de, bunun gibi büyük ya
tırımlara da girişilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. olarak hal
kın gerçek ihtiyaçları yerine lüks yatırımlar
dan vazgeçilmesini istemiştik. Politikamız hal
ka karşı değil halktan yanadır, halkla beraber
dir. Hizmetleri vatandaşa zamanında götüremiyen her iktidar gibi A. P. nin de iktidardan gi
deceğinin uzak olmadığını Sayın Bakanın şim
diden bilmiş olması lâzımdır. Bunu görmek için
kehanet sahibi olmaya lüzum yoktur. Saygılar
sunarım, (ö. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir,
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki
müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim.
Aydın
Kemal Ziya öztürk
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiy erler... Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum.
(Bayındırlık Bakanlığı)
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm
Ödeneğin çeşidi
Lira
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Muhterem arkadaşlarım, bu bölümle ilgili
olarak verilmiş bulunan bir önerge var, önerge
yi müsaade ederseniz okutacağım. Yalnız bu
önerge üzerinde işlemi kendisine aidiyeti cihetiyle gider bütçesinin 8 nci maddesi sırasında
muameleye koyacağım.
T. B. M. M. Yüce Başkanlığına
Bölüm 12.000 ile ilgili çeşit tadil ve teşkilât
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair
olan 7 . 12 . 1967 gün ve 934 sayılı Kanun ge
reğince tutarları Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin câri masraflar tertibinin 12.000; 12.210
bölüm ve maddesine mevzu tahsisattan karşılan
makta olan (D) cetveline dair kadrolara mev
cut ihtiyaca binaen bir aded 1 750 liralık tek
nisyen kadrosuyle 10 aded 1 500 liralık tek
nisyen kadrosunun merkeze, ayrıca iki aded
1 750 liralık teknisyen kadrosiyle 5 aded 1 500
liralık teknisyen kadrosunun da iller kısmına ilâ
vesini ve ekli listelerde müfredatı tafsilen gös
terildiği veçhile yıllık tutarı 333 000 lira olan
bu kadrolara karşılık yine yıllık tutarları 333 000
liraya baliğ olan 11 aded 1 250 liralık teknis
yen, 9 aded 500 liralık memur, 3 aded 250 li
ralık dağıtıcılık kadrosunun merkezden ve 7
aded 1 250 liralık teknisyen kadrosunun da
iller kısmından kaldırılmasına müsaadelerinizi
arz ederim.
Bütçe ve Plân Karma
Komisyonu adma
iskender Cenap Ege
'-«
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş bulunan önerge, bütçenin sonunda gider
bütçesinin 8 nci maddesiyle ilgili bulunduğu ci
hetle o maddenin görüşüldüğü sırada tekrar oku
nup Yüce Heyetin oyuna sunulacaktır.
12.000 nci bölümü metinde yazılı olan
18 125 755 lira olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm

11.000 ödenekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
mişti!'.
12.000 Personel giderleri
18 125 755
— 40
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ödeneğin çeşidi

Lira

13.000 Yönetim giderleri
3 368 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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B.
Lira
14.000 Hizmet giderleri
414 801
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
16.000 Çeşitli giderler
327 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000 Etüd ve proje giderleri
17 040 017
Sayın Bakan, Sayın Komisyon yetkilisi; mat
bu listede 17 040 017 lira görülüyor. Şimdi oku
nan şekliyle 21 740 017 lira olarak görünüyor.
Bir tab hatası mıdır, yoksa başka bir değişiklik
mi vücut bulmuştur?
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Ankara) — Senatoda yapılan bir ilâve dolayısiyle Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bu şekliyle Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölüm
ödeneğin çeşidi
Lira
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
920 677 052
BAŞKAN — Dağıtılmış bulunan matbu büt
çe cetvellerinde yazılı olan miktar bu değildir,
değişikliğe tabi olmuştur. Bunun sebebi de bir
indirim mi yapılmıştır, Senatoda?
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Ankara) — Maddeler arasında bir değişklik
yapılmıştır.
BAŞKAfr — O halde şimdi okunmuş bulu
nan 920 677 052 olarak 22.000 nci bölümü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
B.
Lira
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
20 290 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
8 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul- edil
miştir.
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B.
34.000 Malî transferler ,
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Lira
500

35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

150 000

36.000 Borç ödemeleri
6 240 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Bu şekliyle Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
Meclisimizce de kabul edilmiş bulunmaktadır.
Memleketimiz için hayırlı olsun.
Karayolları Genel Müdürlüğü mülhak büt
çesine geçiyoruz.
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları

teskereleri

(Millet Meclisi 1/438 Cumhuriyet Senatosu
1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı : 644, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1056)
1 nci maddeyi okutuyorum.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu
Madde' 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 351 816 214 lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 091 000 000 lira, sermaye teşkili
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 136 137 795 lira ki,
toplam olarak 1 578 954 009 lira ödenek veril
miştir.
BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum.
(A/l) Cari Harcamalar
B.
Lira
12.000 Personel giderleri
236 207 780
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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B.
Lira
13.000 Yönetim giderleri
4 174 79i
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etnıiyenler... Kabul edil
miştir.
14.000 Hizmet giderleri
i 261 321
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etnıiyenler... Kabul edil
miştir.
16.000 Çeşitli giderler
110 172 322
ıBAŞKAN — Kabul edenler...
Etnıiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/2) Yatırım Harcamaları,
21.000 Etüd ve proje giderleri
50 000 009
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
762 900 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
278 100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
112 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

13 000

35.000 Sosyal transferler
542 741.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
36.000 Borç ödemeleri
23 582 054
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil- /
mistir.
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Birinci maddeyi, okunmuş ve Yüce Meclis
çe kabul edilmiş bağlı cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 578 954 009 lira olarak tahmin
edilmiştir.
BAf KAN — İkinci maddeye bağlı (B) işa
retli cetveli okutuyorum.
B - CETVELİ
B.
Lira
G2.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri
3 600 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar
7 550 002
BALKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
72.000 Özel gelirler
1 567 804 007
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
ikinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul Edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce 1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılın
da da devam olunur.
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu•nıın 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
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kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
. BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Karayolları, Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih ye ,
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1988 bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 6. — (Geçen yillar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
,
b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da,
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıklar?. yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri, veya
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler...
Kabul edilmiştir.
^
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar)
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
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yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamala
rı) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydo
lunur.
BAŞKAN — Onuncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yol,
köprü ve benzeri işler yaptırılması mâksadiyle
Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak pa
ralar, (B) işaretli cetvelde açılacak özel madde
ye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım
harcamaları) cetvelinde a'çılacak özel maddele
re Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu
ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, er
tesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren
gelir ve ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler,.,, Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi açık
oya tabidir, öğleden sonra saat 14,30 daki otu
rumda, diğer açık oya sunulacak bütçelerle bir
likte açık oya sunulacaktır.
Bu şekliyle müzakereye 14,30 da tekrar top
lanmak üzere ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞKAN — 48 nci Birleşimin 2 nci oturumu
nu açıyorum.
Bütçe müzakerelerine devam edeceğiz.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum.
BAŞKAN -— Buyurun efendim.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim,
izdihamı yarıp Genel Kurul salonuna girmek
bir mesele halini almıştır. Ekseriyetin olmayı
şının sebeplerinden birisi de budur. Başkanlık
Divanının gereken tedbiri almasını ve millet
vekillerinin salona rahatça girebilmelerinin te
minini istirham ediyorum.
BAŞKAN — izdiham koridorlarda mı efen
dim? Meclisin dışında değil içinde mi efendim?
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İçinde.
BAŞKAN — Sayın idare âmirlerinden kim
se var mı efendim salonda? («Yok» sesleri)
Efendim, gereğinin yapılması için idare
âmirlerine şimdi haber göndereceğim. Teşek
kür ederim alâkanıza.
Muhterem milletvekilleri; Hacettepe Üniver
sitesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Petrol Dairesi
Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü
bütçeleri müzakere edilmiş, açık oylamaları
için kutular tekrar dolaştırılacaktır. Lütfen oy
larınızı istirham edeceğim, kullanınız.
B — TİCARET

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Efendim, Ticaret Bakanlığı
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Gruplara
söz alma sırasına göre söz vereceğim. İlk söz
C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Kâmil Kırıkoğlu'nundur.
Buyurun Sayın Kâmil Kırıkoğlu.
C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIK
OĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Millet
Meclisinin sayın üyeleri; Ticaret Bakanlığı büt
çesi görüşülürken hemen her konuşmacının, bu
bakanlığın teşkilât yetersizliğini eleştirmekle
sözlerine başlaması gelenek haline gelmiştir. 29

yıl önce yapılmış, eski deyimle köhne ve fersu
de bir Teşkilât Kanunu ile işliyen bakanlık ör
gütlerinin, günümüzün gereklerine karşılık ve
recek nitelik ve nitelikten yoksun olduğunda
herkes birleştiği halde, durum bugünedek düzelülememiştir.
Üretimden tüketime, gelirden gidere kadar
ekonomik bütün faaliyetlerde sorum ortaklığı
bulunan Ticaret Bakanlığı bütçesini eleştirir
ken, ayrıntıları bir yana bırakarak, genel eko
nomik politikamız üzerindeki görüşlerimizi be
lirtmeye çalışacağız.
Sayın milletvekilleri, 1924 Anayasasının, hu
kuk düzeni, klâsik temel hak ve hürriyetler ko
nusunda getirmek istediklerini topluma kazan
dırmak için, 27 Mayıs 1960 a kadar çetin çalış
malar ve sert çatışmalar oldu. Kabul edelim ki,
bu alanda çok da mesafe alındı. Fakat toplum,
artık az gelişmiş ülkemizin yeni sorunları, Sosyo - Ekonomik sorunları üzerine eğilmiş, tartış
malar bu alana yönelmiştir. Günümüzün insa
nı geçim sıkıntısından, gelecek kaygusundan
uzak, asgari yaşama standartlarına kavuşmak
istiyor. Tarihin bizi getirdiği bu noktada, önem
le işaret edelim ki, fikirler henüz muallaktadır.
Bunu da bir oranda olağan karşılamahdır. Sos
yal ve ekonomik konular, insanların çıkarları
ile sıkısıkıya ilgili olduğu için, bu alandaki tar
tışmalar gittikçe sertleşecek, sıkılmış yumruk
lar, yükselmiş tansiyonlarla sürdürülecektir. Bu
aşamanın daha az acılı, daha az sarsıntılı geç
mesini istiyorsak, Sosyo - Ekonomik çatışmala
rın tabiatından gelme sertliğini yumuşatmanın
yollarını aramalıyız. Sosyal ve ekonomik konu
lar sabırlı bir çalışma ve derinlemesine incele
me ister, işler, onları basit gördüğümüz oran
da karışır, katılaşır. Hükümet sözcülerinin «bu,
böyledir. Başkası var mı?» Biçiminde konuşma
ları, kendi düşüncelerini birer mütearife kes
kinliği ile karşıtlarına kabul ettirmeye zorlama
ları yanlıştır. Bugün bizim savunduğumuz, on
ların irkilerek yadırgadıkları kavramları, ya-
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rım benimsemek zorunluğunda kalacaklarına ı le mi kullanılacak, özel teşebbüse mi peşkeş
inanıyoruz. Hepimizin birlikte kabullendiğimiz,
çekilecektir? üzülerek görüyoruz ki, A. P. ik
bütün partilerin programlarına aldıkları sosyal
tidarı ikinci yolu tercih etmiştir. Türkiye'nin
adaletten, daha dün denecek kadar yakın geç
kalkınmasında özel teşebbüse gereğinden öte
mişte, söz etmenin vatan ihaneti sayıldığı gün
ümit bağlama? kutuplarda portakal ağacı yetiş
leri hatırlıyalım. Sosyal bir Anayasanın yemin
tirmeye benzer. Kutuplarda portakal ağacı ye
lileri olarak, onun gereklerini yerine getirmek,
tiştirilemez mi? Yetiştirilir ama, maliyeti çok
düzeni onunla bağdaştırmak herkesten önce bi
yüksek olur. özel teşebbüs eliyle kalkınma da,
zim Parlömanterlerin boynumuzun borcudur.
Türk Milletine Türk toplumuna çok pahalıya
Bu noktada bizden ayrı düşünenlere, «elimiz
mal olmaktadır.
de aynı istatistik rakamları var. Bu rakamlar
Şunu da belirtelim ki, verimi değil, kârını
düzenin Anayasaya aykırılığını bizim kadar si
düşünen özel teşebbüsü Devlet himayesinden
zin de yüzünüze çarpmıyor mu?» diye haykır
uzak tutup kendi haline bıraksak bile, Türki
mak geliyor insanın içinden...
ye gene de bir özel teşebbüs cennetidir, gene
de millî gelirden arslan payı onundur. Memle
Gerçi her fırsatta' memleketin az gelişmişli
ketimizde
mal darlığına karşılık ihtiyaç o ka
ğini Sayın Başbakan da inkâr etmiyor değil.
dar
fazladır
ki, bilimsel deyimle malların mar
Ama bu yoksulluk nedeninin «Bozuk Düzen»
jinal faydası o kadar yüksektir ki, hemen her
olduğunu söylemeye bir türlü dili varmıyor.
teşebbüs rahatça tatlı kârlar sağlamak olanağı
Bugünün insanını bir lokma, bir hırkaya ra
na mâliktir. Artan nüfus her yönden açtır. Zey
zı etmek, Ahretin Cennet nimetleri ile uzun sü
tinyağına madenî yağ karıştırsanız da, yiyecek
re avutmak mümkün değildir. Ona, içinde bu
ler
mikroplu ve bozuk da olsa kapışılacaktır.
naldığı bozuk düzeni değiştirmesini içtenlikle
Halk çıplaktır, ne verseniz giyer. Tekstil Sana
söylemeliyiz.
yiinin yerden biter gibi üremesi bunun açık is
Saym üyeler; iç ve dış ticaret ve yabancı
patıdır. Toplum ruhî doyumsuzluk içindedir,
sermaye sorunlarımızı hep bu «Bozuk düzen»
en ucuz, en değersiz yerli filimler için bile sine
açısından ele alarak 20 dakikanın imkânları
ma
salonlarını doldurmaktadır. Nüfus arttıkça
içinde eleştirmeye çalışacağız.
siz de fiyatları istediğiniz kadar yükseltebilir
Türkiye'yi, belirli bir azınlığın kendi kişisel
siniz. Kapitalist sistemin rekabet makanizması
çıkarını sağlamak için girişeceği özel teşebbüs
bile
işlemez Türkiye'de. Ülkemiz böylesine bir
le az gelişmişlikten kurtarmak mümkün değil
özel
teşebbüs cennetidir, arkadaşlar.
dir. Türkiyed'e birikmiş sermaye yoktur ki, ka
pitalist ekonominin kendine özgü makanizma- I
özel teşebbüsün aşırı kârı paranın belirli el
sı işliyebilsin...
lerde toplanması sonucunu vermekte, bu da pa
ranın sosyal değerini düşürmektedir. Bir misal
özel teşebbüs, ya özel tasarruf kaynakla
le bunu açıklıyalım: Yüz liraya alman bir man
rından, ya da Devletin sağladığı imkânlardan
todaki
beher liranın sosyal değerine karşılık,
yararlanmak suretiyle çalışır, özel tasarruf va
10
bin
liralık
bir ülke ödenen paranın beher li
tandaşta marjinal tasarruf temayülünü artır
rasının
sosyal
değeri yüzde bir nisbetinde dü
makla olur. Millî gelirden hissesi adam başına
şüktür. Bu örneği vermekle paranın sosyal de
yılda 200 dolar civarında olan bir memlekette
ğerinin, sosyal denge ile ili'şkisini matematik
marjinal özel tasarruf eğilimine bel bağlamanın
şekilde göstermek istedik.
yanlışlığı açıktır. Esasen memleketimizdeki özel
tasarrufun büyük kısmı gayrimenkullere yatı
Sayın üyeler; fiyatlar konusundan çok ko
rılmakta ya- da kısa vâdede büyük kâr getiren
nuşulmuştur. Klâsik malî kararlar, ya da polis
basit alım - satım tarzındaki ticari faaliyet ala
tedbirleri ile fiyatlar üzerinde etkili olmanın
nına akmaktadır.
anlamı yoktur, örneğin, zirai mahsullerin, fiya
Bu durum gösteriyor ki, Devlet eliyle ta
sarrufa gitmekten başka çare yoktur.
Şimdi hassas bir noktaya gelmiş bulunuyo
ruz. Devlet eliyle sağlanan tasarruf Devlet eliy- |
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tı yükselir, dar gelirli memur ve şehirli yakın
maya başlar. Düşer, bu kez köylü yakınır. Fi
yat teşekkülündeki faktörler üzerinde kısaca
duralım: Her üretici sermaye, isteğin geniş ol-

M. Meclisi

^

B : 48

duğu faaliyet alanlarına akmak ve düşük ma
liyetle istihsal yaparak pahalı satmak, bol ve
rahat kazanmak ister. Bu her kapitalist sistem
de haktır, öyle ise, fiyat düşmesini ya da istik
rarını, anaamacı kâr olan özel teşebbüsten bek
lemek hayaldir. Bu durum, fiyat istikrarını istiyen Devletle özel teşebbüsü kendiliğinden
karşıkarşıya getirecektir. Ancak, karcıdan yana
olmıyan sosyal Devlet, üretimi artırmak sure
tiyle fiyatları hem üreticinin hem de tüketicinin
yararına düşük tutabilir, Üretim artınca, satıcı
fazla sürüm yaparak eskisinden çok kazanacak,
alıcı da elindeki para ile daha çok mal alabile
cektir. Bu da dış ticareti toplum yararına dü
zenlemek, Devlet eliyle tam istihdamı sağla
mak, işgücünü, toprak ve makinaları ve bütün
diğer kaynakları plânlı şekilde yöneterek istih
lâk mallarını artırmakla ve her alanda koopera
tifleşmekle olur.
Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye imkânları
olan bir ülkedir, fakat karar organı A. P. ikti
darının politik bünyesi ve sakat felsefesi değiş
medikçe Türkiye'de yalnız yeni zenginler tü
rer. Ne tam istihdam sağlanır, ne de büyük
sanayi kurulur. Hele Devlet müdahalesi özel
teşebbüs yararına işlemekte devam ederse ge
lişme değil, gerileme alın yazımız olarak kala
caktır.
Karma ekonomiyi uygulıyan iktisaden iler
lemiş ülkelerde, özel teşebbüse öncelik tanımak
ya da tanımamak tartışılabilir, fakat az geliş
miş bir ülkede durgunluktan kurtulmak starta geçmek için, bir kapitalist kafasiyle dahi sos
yal sabit sermavenin ve ağır sanayiin özel te
şebbüs eliyle kurulması düşünülemez.

Sayın üyeler, vaktin darlığı dolayısiyle kre
di dağılımında, tarım ve sanai kredilerinin ticari
kredilere nazaran düşüklüğüne; bizim bildiği
miz adiyle tefecilik, resmî adiyle «örgütlenme
miş sermaye piyasası» nm soygun düzenine dik, katinizi çekmekle yetinerek dış ticaret konusu
na geçeceğim.
1963 yılında 13 milyon 100 bin dolarlık bir
azalma dışında ihracatımız Birinci Beş Yıllık
Plân hedeflerini aşmıştır.
Bu durumdan memnuniyet duymakla bera
ber fazla iyimserliğe kapılmamalıyız. Plân tah
minlerinin noksan hesaplanması, hava şartları
nın iyi gitmesi bu sonucu vermiştir. Yapısal
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değişmeyle ilgili değildir. 1966 yılı ihracatının
bileşimini gösteren tablo incelenince görüle
cektir ki, 45 milyonluk fark, 334 milyon dolar
lık tahmine karşılık, 379 milyon dolarlık tarım
ürünü ihracı sağlamıştır.
1967 nin ilk on ayındaki ithalâtta, bir yıl
öncesinin aynı aylarına nazaran 25 milyon 900
bin dolarlık bir gerileme vardır. Oysa, 1966
yılında da program gerçekleştirilememiştir.
Sayın milletvekilleri, bütün dünyada dış
ticaret hacmi 1953 yılında 100 kabul edilirse 10
yıl sonra yüzde 90 artmıştır. Bu artış sanayi
memleketlerinde yüzde 98, komünist blokta yüz
de 134, geri kalmış ülkelerde yüzde 53, bizde
isa sadece yiisde 14 tür.
ihracattan adam başına düşen dolar mikta
rına geline?; Bulgaristan'da 1953 te 28 dolar
iken 1963 te 103, Irak'ta 88 dolar iken 113, İran
da 20 dolar iken 42, Suriye'de 29 dolar iken 36
dolara yükseldiği halde, Türkiye'de 17 dolar iken
12 dolara düşmüştür.
Evet, iste biz bu sonucu doğuran bozuk düs^ni değiştirmek istiyoruz. (C. H. P. sıralarından
«bravo» sesleri, alkışlar)
Bu tersine gidişi gördüğümüz, için, Torarak
reformu dedik, Millî Petrol dedik, Ortanın Solu
na geçtik. Tefecilerle, aracılarla, tutucularla
savaşıyoruz, Sizinle karşıkarşıya geliyoruz. Ba
balım siz ne zaman insafa, ne zaman doğruya ge
leceksiniz... (C, H. P. sıralarından «bravo ses
leri)
ENVER KAPLAN (Maraş) — Biz doğru
yoldayız.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Belli;
17 dolardan 12 dolara düşürdüğünüz için belli.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim, buna da fırsat vermiyelim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bu nok-,
fayı bitirirken, bir noktaya daha ' dokunmama
müsaadenizi istiyeceğim.
Batı dünyasının sanayi ülkeleri bize klâsik
iktisadın mukayeseli üstünlük teorisine uyma
mızı, yani sanayileşme yerine ziraate önem ver
memizi sağlık verirler. Bu, kendilerine el açar
durumda sürüp gitmemizi istemenin bilimsel
kılığa sokulmuş düzenbazlık örneğidir. Oysa
bizim sanayileşmekten başka çıkar yolumuz
yoktur.
Sayın üyeler, son olarak yabancı sermaye
den söz edeceğiz. Gelişmiş, ülkeler, biriken ser-
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mayelerine uygun pazarlar bulmak için çeşitli
yollardan az gelişmiş memleketlere sokulmakta
dırlar. ikinci Dünya Harbi sonrasında yeni em
peryalizmin şeytanca bir buluşudur bu. Kapi
tal ürkek karakterini burada da göstermekte,
siyasi emniyet sağladığı yerleri tercih etmekte
dir. Ne var ki, yabancı sermaye için çekici olan
ülkemizde sosyal uyanışın gün geçtikçe hız
lanması rahat kaçırıcı olmaya başlamıştır. Bu
yüzden tez günde büyük kârlar vurmak ve ge
leceğe alacak bırakmamak sevdasındadırlar.
Yabancı sermayenin dış yardım olarak gelişinde
de sömürme amacı egemendir. Turuman'm
1949 konuşmasının 4 ncü maddesinde sözünü
ettiği için «4 ncü madde programı» adiyle meş
hur teknik bilgi yardımının Amerikan nüfuzu
nu artırmak ve Dünyayı Amerikan tekniği pa
raleline sokmak amacını güttüğü bir gerçektir.
Amerikan teknik bilgisini sermaye haline getir
mek dış memleketleri sömürmekte ayrı bir elçi
olmuştur. Bilelim ki, dışardan gelen her kuruş
Uluslararası dış ticaret kambiyo hareketlerini
kontrol altına almak içindir. Az gelişmiş ülke
lere sokulan ticaret ajanları ve müşavirleri en
azından nasihat yoliyle müdahale imkânını
sağlar.
Türkiye'de yabancı sermaye; petrol ve diğer
madenler işletmeciliğine, montaj sanayiine,
ham maddesi dışardan ithal edilecek kauçuk
ve ilâç gibi faaliyet alanlarına iltifat etmek
tedir. Bu yoldan mamullerin maliyetini yükselt
mek imkânını bulmakta, döviz transferi ve onun
ithalâtçı kârı da peşin elde edilmektedir. Çoğu
bir iki yıl içinde kendini amorti eden yabancı
sermaye, transfer ettiği kârlardan başka, içer
de biriktirdikleri ile bir ahtapot gibi bulunduğu
faaliyet dalını sararak tekeline almaktadır.
Millet Meclisinin sayın üyeleri,, bir ülke ki,
orada 11 bin kişiye bir doktor, 10 bin kişiye
bir hasta yatağı ldüşen iller vardır, fakat buna
rağmen iktidar koltuğunda oturanlar o ülke
nin bozuk düzen içinde bulunduğunu kabul et
mezler. Böyle düşünenlerle asgari bir müşte
rekte buluşmak bizce mümkün değildir.
Sayın Başbakan, Senatodaki son konuşma
sında, iki senedir iktidarda olduklarını, düze
nin bozukluğundan sorumlu tutulamıyacaklarını söyledi. Bizim isteğimiz iki senede her şeyin
çözümlenmesi değil, gerçek durumun görülerek
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ona çözüm yolu aranmasıdır. Bunu anlamıyor
sunuz.
Buna yanaşmadığı için, A. P. den temelden
ayrılıyoruz.
Toplumdan yana değil, belirli bir azınlıktan
yana gördüğümüz için A. P. yi suçluyoruz. «Bu
bozuk düzenin nedeni olan kanunlar değiştiril
meli, yeni Anayasaya uyarlığı sağlanmalıdır»
diyoruz.
Sandıktan çıkmakla öğünenlere haber vere
lim ki, şafak söküyor. Anadolu'nun yoksulluk
tan kavruk kalmış insanı, A. P. nin, kutsal
inançları sömürme çabalarına rağmen dikeliyor.
Toplum, yakın gelecekte kendisini karanlık ve
yoksul dünyasında olduğu gibi bırakmak istiyenlerden hesap soracak ve bu bozuk düzen
mutlaka değişecektir arkadaşlarım.
Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
t BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Hayri Başar, buyurunuz.
G. P. GRUPU ADINA HAYRI BAŞAR (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri,- G. P. Grupu adına Ticaret Bakanlığı
bütçesi hakkındaki görüş ve temennilerimizi arz
etmek için huzurlarınızdayım.
Sayın milletvekilleri, müstahsil, müstehlik,
tüccar ve esnaf arasındaki ahenk ve emniyeti
sağlıyacak, memleketimizin kalkınması için
önemli dövizi temin edecek, dış ticareti organi
ze eden bakanlığın vazifelerinin ehemmiyeti
büyüktür.
Hele iktisa.den gelişme safhasında olan mem
leketimizde karma ekonomi çerçevesinde, Dev
letin yânında, mülkiyet hakkına sahip özel sek
törün de yaratıcı bir kuvvet olarak, ahenk ve
emniyetle çalışmasını zedeliyen münakaşaların
yapıldığı bugünlerde Ticaret Bakanlığının gö
revleri bir kat daha ehemmiyet kazanmakta
dır.
Muhterem milletvekilleri; fiyat istikrarı
mevzuunda bakanlığın görevi çok mühimdir.
Filhakika, 1967 de toptan ve perakende eşya
fiyatlarında, istihlâk maddelerinde hızlı bir se
yir takibeden fiyat hareketi, 1967 senesinin bol
mahsulüne bağlanmakta ise de bu hareketten
müstahsilin faydalandığı iddia edilemez. Bu
mevzuda Hükümetten isabetli tedbirleri, zama
nında harekete geçirecek bir mekanizmanın ku
rulmasını temenni ederiz.
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Fiyat istikrarı mevzuunda kredinin inkâr
edilmez tesirleri de göz önüne alınarak, istihsa
lin artmasına ve piyasanın spekülâsyona kay
nayacak, hakiki ihtiyaçlara göre ayarlanması
lüzumuna inanıyoruz.
Daha ziyade transfer güçlüklerinden doğ
duğuna inandığımız para darlığının yaratacağı
tereddüt havasım silecek bir para politikasının
lüzumunu mühim addetmekteyiz.
Mal ve talep dengesinin daima kontrol al
tında bulundurularak piyasa rekabeti içerisin
de fiyat istikrarının muhafazası tedbirleri ya
nında memleketimizde fiilî tekel mahiyetinde
bâzı sınai mamullerin, hakiki maliyet hesabı
içerisinde tesbit edilecek fiyatlarının, vatandaş
ta tereddüt yaratmıyacak şekil ve zamanlarda
tesbitinf zaruri görürüz.
Bu meyanda müstahsilin bir maliyet hesabı
içerisinde müstehliki de düşünen ve süpekülâsyonlara meydan bırakmıyacak tedbirlerle ta
ban fiyatı mekanizmasiyle emniyet altına alın
masının Türkiye için ehemmiyeti elbette ki,
izahtan varestedir.
Batı memleketleri havası içerisinde şümullü
tarım, sigortası tedbirlerinin alınmasına da da
ha fazla ehemmiyet verilmesini talebetmekteyiz.
Tüccar ve esnaf teşkilâtlanması ile ilgili bu
bakanlık bütçesi dolayısiyle sanayi odalarının
ayrı ayrı bir teşekkül halinde çalışmasının ge
lişmekte olan sanayiimiz için yararlı olacağı
kanısındayız.
Bakttıuik görevlerinden olan borsaların bi
ran evvel tesisi ve bilhassa pazara arzında bes
lenme zorunluğımdan hemen satılmak mecbu
riyetinde olan canlı hayvan ve çabuk bozu
lacağı için hayvan ürünleri, meyva ve yaş
sebzelerin arz ve talep dengesindeki arz den
gesizliği göz önüne alınarak müstasılı ezilmek
ten koruyacak, fiyat dalgalanmaları yaratmı
yacak tedbirlerin alınması ehemmiyetini hâlâ
muhafaza etmektedir.
Bu hususlar da göz önününe alınarak nüfu
sunun % 75 i çiftçi, millî gelir ve dövizinin
büyük bir kısmı tarımdan
gelen memleketi
mizde Tarım Bakanlığı ile Ticaret BakanlığıEÎÎI işbirliği içerisinde çalışma yapması eşya
nın ve tabiatın şartlan icabıdır.
Tarım kredi, esnaf kooperatifleri yanında
müstahsil ile müstehlik menfaatlannı bir ara
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da yürütecek istihsal ve pazarlama kooperatif
lerine çok daha fazla , ehemmiyet verilmesi lü
zumunu belirtmeye elbette lüzum yoktur.
Türkiye realiteleri içerisinde Ziraat Ban
kası ve Halk Bankasının öncülüğünde ilerliyen kısedi kooperatifleri göz önüne alınarak
diğer iktisadi Devlet Teşekküllerinin kendile
riyle ilgili konularda kooperatifleşmede reh
berlik etmeleri, iktisadi Devlet Teşekküllerin^ce tabiî görev kabul edilmelidir.
Müstahsil kooperatifler Kanununun biran
evvel çıkartılmasını temenni ederken, istihsal
ve pazarlama kooperatiflerini hızla yürüte
cek tedbirlerin alınması da memleketimiz için
zaruri olduğunu belirtmeye lüzum görmekte
yiz.
Memleket kalkınmasında en mühim rolü
olan dövizi temin edecek ihracata bütün dün
ya memleketlerinin, kamu veya özel sektör ola
rak seferber bir halde çalışıldığı bir devirde
bulunuyoruz.
i
W
Bu vazifenin Ticaret Bakanlığı kadar resmî
ve özel sektör, bütün milletçe vazife ve gaye
kabul edilerek çalışılması zaruretine inanıyo
ruz.
istihsalden itibaren iç ticaret, kredi, stan''ardizasyon daima bu gayaye yani ihracata uya
cak şekilde olmalı; resmî ve özel sektör, bü
tün bankalarımız dâhil, bu mevzuda kendileri
ne millî vazifeler düştüğünü bilerek lüzumlu
tedbirleri almalı ve ticaret ataşelerimiz ken
dilerini Türkiyenin bütün emntiasına pazar anyarak ve satmaya görevli bir anlayış içerisin
de çalışmalıdırlar.
idare şekilleri, ne olursa olsun, kamu ve
özel sektör münasebetlerinin bilhassa ihracat
mevzuunda her türlü ideolojik düşüncelerden
uzak bir anlayış içerisinde yürütüldüğü ileri
Batı memleketlerinde olduğu gibi, ticaret ata
şelerimizin özel sektöre de yardımcı ve hele
,tarım ürünlerine pazar aranılmasında tam ve
muhtar bir tüccar gibi hareket etmeleri zaru
ri ve zamanı çoktan gelmiş bir meseledir.
Bu bakımdan dış fuar ve sergilere iştirakin
ehemmiyeti yanında, birçok memleketlerde ol
duğu gibi hemen Türkiye'de beynelmilel hüvi
yet kaşanacak bir tarım fuan tesisini memle
ketimiz için lüzumlu görmekteyiz.
Birçok memleketlerde beynelmilel sanayi
ve ticaret fuarla,rı yanında bir de beynelmilel
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tarım fuarları yapılmakta olduğu malûmlarıdır.
Bu tarım fuarlarında her türlü istihsal vasıta
ları, tarım ürünlerini değerlendirecek sana
yi, esasen tarıma destek olan birçok sınai ma
muller, çeşitli tarım ürünleri, canlı hayvan, to
hum, gübre vesaire teşhir edildiği gibi, tarım
daki yenilikleri, yeni teknolojiyi müstahsıla
öğretmekte, müstâhsil daha iyi ve kaliteli mal
üretmek için teşvik edilmekte ve tarım ürün
lerinin ihraç imkânları da bu tarım fuarları
münasebetiyle artırılmaktadır.
Üstün karakteri tarım olan memleketimiz
de, İzmir fuarından ayrı olarak, Anadolu'da
bir tanm fuarı tesisi Bakanlığın görevlerin
den olabileceği gibi, diğer müesseselerle işbir
liği yaparak böyle bir fuarla memlekete hiz
meti de Bakanlığın çok büyük olacaktır.
Tarım ürünleri, canlı hayvan ve hayvan
ürünlerinin pazara arzındaki zaıf dış ticaret
te ağırlığını daha çok hissettirmektedir. Bu
bakımdan birçok Batı memleketlerinde oldu
ğu gibi, bu mamullerin ihrarı için resmî veya
özel sektör çeşitli teşekküllerin bir arada kura
cakları hususi organizasyonlara lüzum görüyo
ruz.
Devlet Plânlama veya i. G-. M. nin bu hu
sustaki uyarıcı faydalan büyük olmakla be
raber, icra kuvvetini haiz ve ihracat yapaca
ğımız her memleketin kendi bünyelerine uy
gun şekille o memleketlerde pazar yaratacak bir
organizasyon kurularak, ihracatımızın artı
rılmasını tetkike şayan bulmaktayız.
Değerli milletvekilleri; Ziraat Bankasının
tapuya istinadeden klâsik kredi sisteminden
kurtularak, bankayı da teminat altına alan ye
ni bir kredi sistemine girmesi zaruridir. Top
rak mülkiyetinin tam ve vazıh teessüs etmediği,
yüzde 65 in tapuya sahibolmadığı ve toprağı
satmak imkânından mahrum bir sistemde bil
hassa damızlık hayvanların sigorta edilerek
kredide teminat olarak kabul edileceği bir sis
teme mutlak ihtiyaç vardır. Hayvanın kolay
paraya tahvil edildiği ve çiftçilerimizin bir li
kidite sermaye kabul ettiği Türkiye'mizde bu
sistem kolayca uygulanabilir kanısındayız.
Banka kaynaklarının bütçeden verilecek
kısmının da verilerek kuvvetlendirilmesini ve
takviyesini zaruri görürüz.
Toprak Mahsulleri Ofisinin hububatta ta
ban fiyat tesisinde yaptığı görevin bakliyata
— 49
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da biran evvel teşmilini candan arzu etmekte
yiz. Hububat fiyatlarının tesbitinde ve bilhas
sa yemlik hububat fiyatlarında hemen her se
ne görülen dengesizliğin, müşterek pazar fiya
ta ve maliyet hesapları, maliyete tesir eden
faktörleri ile birlikte göz önüne alınarak tesbiti*için bu kurumun, ilgilileri zamanında uya
racak çalışmaları yapmasını lüzumlu buluruz.
Bu kurumdaki personel gizli işsizliğin mem
leket hayrına değerlendirilmesi için çalışma
yapılmasına zaruret vardır.
Et ve Balık Kurumunun, müstehlikin ihti
yacını karşılıyacak, belki lüzumlu bağlantı
lar yapması yanında, bir taban fiyat tesis ede
cek politika içerisinde hareket etmesi lüzum
ve zaruretini belirtmek isteriz.
Memlekette emeği ve sermayesiyle çalışan,
Türklüğün eski örf ve âdetlerini hâlâ bir itiyat
içerisinde devam ettiren orta ve dayanak sı
nıf esnaf ve küçük sanatkârlara kredi kaynağı
olan Halk Bankasının gelişen faaliyetlerini
memnuniyetle karşılıyoruz. Esnaf Kefalet Koo
peratifleri kurarak, bunları bir nebze de teş
kilâtlandıran faaliyetler için plasman kaynak
larının kuvetlendirilmesini zaruri gördüğümüz
kadar, eski örf ve âdetleri kuvvetli bu sınıfın
loncalardan itibaren kaybolan teşkilâtlanması
na, çıraklık ve kalfalık kanunları çıkarılarak
yardımc?. olmamızın zamanı gelmiştir.
Değerli milletvekilleri; özel tebebbüsün ya
ratıcı bir kuvvet kabul edildiği ve özel sektö
rün kamu sektörüne nazaran yüzde 90 olduğu
Batı memleketleri, ne yazık ki bu parlâmento
da sosyalizme misal olarak gösterilirken, bu
bütçe münasebetiyle, özel sektörün orta yerden
kaldırıldığı, yok edildiği Doğu sosyalist mem
leketleri de yine bu bütçe münasebetiyle kal
kınmamız için Örnek gösterilecek kadar mem
lekete elbette sınıflar arasında emniyetli ve
ahenkli çalışma tesis edilmezken, Türkiye'de
milyonları bulan tüccar ve esnafın sömürücü,
koçero, aracı gibi tedbirlerle zedelendiği bu
güçlerde hepimize düşen millî görev sınıflar
arasında çatışmayı yaratacak, bu ahenksizli
ği orta yerden kaldıracak millî bir çalışmayı,
ahenkli bir çalışmayı evvelâ bu Meclisten hal
ka misal olarak göstermek vazifesi bizlere
düşmektedir.
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Dış ticarette emperyalizm korkusundan
uzak, millî menfaatlerimize uygun, ideolojik
ölçülerden uzak millî ölçülerimiz içerisinde bü
tün dünya memleketleri ile bilhassa ihracata
matuf dış ticaret münasebetlerimizin tesisini
kalkınmamız için lüzumlu bulur ve memleketi
miz için ticarette ideolojiler değil, Türkimenfaatlerinin ölçü kabul edilmesini zaruri adde
deriz.
Sayın milletvekilleri; tahditli bir zaman
içerisinde kısaca değindiğimiz bu birkaç nok
tadan sonra;
1. Kısa zamanda beynelmilel olabileceğine
inandığımız Türkiye için beynelmilel bir ta
rım fuarı tesisi,
2. Tarım*ürünlerinin ihracı için ideoloji
lerden uzak millî menfaatlerimize uygun bir
organizasyon kurulmasını,
3. Hayvan, hayvan ürünleri, meyva ve yaş
sebzelerin arzındaki dengesizliği orta yerden
kaldıracak tedbirlerle taban fiyatı teklifleri
mizin iltifat göreceğine inanarak ve Ticaret
Bakanlığının artan vazifeleriyle mütenasip bir
şekilde teşkilâtlanması lüzumunu da bir defa
daha belirterek bu bakanlık bütçesinin millet
ve memlekete hayırlı olmasını temenni eder,
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar),
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Özcan, söz sırası sizindir "buyurun.
M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN
(Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Millet Partisi Meclis Grupu adına Ticaret Ba
kanlığının 1968 yılı Bütçesi hakkında görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Türkiye'de kamu kuruluşlarının
pek çoğu Millî Kurtuluş Savaşımız esnasında,
yada savaştan sonra çıkartılan kanunlarla dü
zenlenmiştir. önemli bir kısmı ise, Osmanlı
devrinin mirası olarak Cumhuriyet İdaresine
geçmiş bulunmaktadır.
Cumhuriyetin ilânı yıllarında veya ilk 1 20 yıllık devresinde Türkiye'nin ihtiyacı neyi
gerektiriyorsa, bakanlıkların teşkilât kanun
ları o gereğe uygun olarak ve mevcut ihtiyaca
yetecek şekilde çıkartılmıştır.
Cumhuriyetle yaşıt olan kuruluş kanun
ları değişmemiştir. Fakat bu kanunlarla ida
resi emredilen cemiyetimiz çok değişmiştir.
' Nüfusumuz o zamana kıyasla 3 misline ya
kın, artmış 32 milyonu bulmuştur. Nüfus artı-
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şma uygun olarak Devletin iş hacmi ,büyümüştür. Toplum ve millet yararına çözmeye mec
bur olduğumuz sorunlar artmıştır,. Kısacası,
ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler o zama
na kıyaslanmıyacak bir seviyeye ulaşmıştır.
Bu, sebeple, 1939 da Ticaret Bakanlığı Kanunu
Yüce Meclisten geçerken akla . gelmiyen pek
çok konular ve bu konuları kapsıyan hizmet
ler Ticaret Bakanlığının bugün tabiî görevi
sayılmaktadır.
Konusu itibariyle, üretimden tüketime ka
dar, iç ve dış ticareti bütün genişliği ile içine
alan bu Bakanlığın bütçesi üzerinde görüşle
rimizi ifade ederken, Bakanlığın bugünkü ihti
yaca asla cevap vermesi mümkün olmıyan
1939 modeli Kanunu göz önünde tutacağız,
onun fedakâr mensuplarına haksız ve insafsız
tarizlerde bulunmayacağım.
Muhterem milletvekilleri; Anayasa niza
mına samimiyetle bağlı siyasi partiler yurtse
verler, bugün Türk toplumunun en önemli dâ
vasının demokratik düzen içerisinde hızlı bir
şekilde kalkınmak olduğu gerçeğini iktisadi
politikalarının hedefi olarak benimsemişler
dir.
Geçmiş acı tecrübelerden ve plânlı kalkın
ma fikrinden mülhem olan politikanın anahedefi, kalkınmanın istikrar içinde gerçekleş
mesidir. Plânsız ve programsız çabaların, enflâsyonist kaynaklarla teşebbüslerin, ekonomi
yi ve maliyeyi güç şartlar içerisinde bıraka
cağı aşikâr bulunmaktadır.
Böyle hatala gelişen bir ekonomide ise, is
tikrarın olmıyacağı, ihracaatın ve ithalâatm
zorlaşacağı, dış borçların ve faizlerinin arta
cağı, iç fiyatların alabildiğine yükseleceği, pa
ranın iştira kudretinin azalacağa tabiîdir.
Telâfisi güç olan bu neticeler yatırımların
gerçekleşmemesine istihsal seviyesinin düş
mesine ve sosyal dengenin bozulmasına mün
cer olacaktır.
Herkesçe bilinen bu gerçeklere değinmemi
zin sebebi; Hükümetin isteği ve müdahalesi ile
artırılan fiyatların, ekonomimizi yukarıda
tarif olunan klâsik zor ve istikrarsız şartlara
itmekte olduğunu belirtmek içindir.
Sayın milletvekilleri; önümüzdeki Hazi
ran ayında Hükümet, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin hububat alım fiyatlarını ilân etmek zo50 —
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rundadır. Bugünden-itibaren elinde tek kuru
şu bulunmıyan milyonlarca fakir köylünün
kullandığı, şekerin, çimentonun, tekel madde
lerini^ ve Sümerbank mamullerinin fiyatını ar
tıran Hükümet, onun ürettiği hububatın veya
pancarın fiyatlarına kayıtsız kalamıyacak ye
köylü vatandaşlarımıza mahsulünüzü eski fi
yatlarla satan diyemiyecektir. Yani hububat
ve şeker pancarı fiyatlarını artıracaktır. Bu
netice ise elindeki paranın satmalma gücü
azalan köylümüzü zahiren sevindirecektir.
Hububata yapılmasını mantığın emrettiği bu
zam, ekmek fiyatlarının artması, yahut da fi
yatların sabit tutulup ekmek gramajının düşü
rülmesi gibi bir sonuca varacaktır. Bu durum,
köylerde kasabalarda, ve şehirlerde yaşıyan ve
anagıdası ekmek olan dar gelirli ve yoksul mil
yonlarca vatandaşımızı sefalete bira?: daha ite
cektir.
İşçilerimizi toplu sözleşme ile sakladıkları
cüzi menfaatlerini, hayat pahalılığı daha şimdi
den tesirsiz hale getirmiştir.
Sözün kısası, hepsi de vasıtalı vergi niteli
ğini taşıyan bu zamlarla sosyal denge ve iktisa
di istikrar temelinden sarsılmıştır.
Muhterem milletvekilleri :
Görüyoruz ki, Adalet Partisi îktidarınm 2,5
yıldan beri takibettiği yanlış iktisadi politika,
bütün iddia ve programlarına rağmen Türk
ekonomisini bugün bir çıkmaza sokmuştur. Va
sıtasız vergi kanunlarını ıslah edip, kazanan
dan vergi alacak yerde kolay ve fakat adalet
siz bir yola başvuran Adalet Partisi Hükümeti
bu çıkmazın sonunu kestirebilecek bir niteliğe
maalesef sahip değildir.
Değerli milletvekilleri; Türkiye bugün eki
lebilir arazisinin sınırına gelmiştir. Biraz daha
çok arazi ekmek belki mümkündür. Fakat su
lama imkânlarından, gübre ve ziraat makinaîarından yoksun olan, geleneksel bir tarım siste
miyle arazi çoğaltılsa da verim sağlanamaz. Ta
rımda verimi artırmak diğer ülkelerin ilk he
defi olmuştur.
Türk ziraatinde verimsizliğin baş âmillerin
den birisi de nüfusumuzun % 77 sinin ziraatle
meşgul olmasıdır. Yolsuz, susuz, okulsuz ve elek
triksiz bir karanlığa ve sefalete terk edilmiş
olan ve pekçoğu bitkisel diyebileceğimiz bir ha
yat yaşıyan köylümüzün tamamının katıldığı
bir zirai istihsalin, gayrisâfi millî hâsılanın an
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cak % 30 unun ulaşabilmiş olmasının taşıdığı
anlam şudur : Türk köylüsü karın tokluğuna
çalışıyor. Hava şartları iyi gitmez ise Türkiye
aç kalacaktır.
Diğer taraftan hayvancılığın önemi iktisaden
geri kalmış ülkelerde gereği kadar anlaşılama
mıştır. Bugün birçok Avrupa milletlerinin ta
rım istihsalinin başında hayvancılık gelmekte
dir. Türk toplumunun et, süt, yağ, peynir, yu
murta ve diğer hayvan mahsullerine olan ihti
yacı gün geçtikçe artmaktadır. Hayvan üretici
lerinin bugüne kadar teşvik edilmemesi ve des
teklenmemesi hayvancılığımızı geri plâna hızla
itmiştir. Meraların sökülüp sürülmesi, vatandaş
ta hayvancılığa karşı beliren isteksizliğin delili
saymak lâzımdır.
Konya vilâyeti kadar toprağı bulunan, iklim
şartları malûm 3,5 milyon nüfuslu Danimarka'
nın 1966 senesi ihracat geliri olan 990 milyon
doların 784 milyonunu hayvancılıktan ve hay
van mahsullerinden sağlamıştır. Diğer ileri ül
keler de hayvancılığı geliştirmek için tesirli ted
birler. almaktadırlar.
Hayvan ürünleri ihtiyacının tediye dengemi
ze sağlıyacağı ferahlık bir yana, halkımızın bes
lenmesi yönünde de hayvan ürünlerine ihtiya
cımız sonsuzdur.
Büyük ölçüde tek tip gıda ile beslenen hal
kımız, hayvansal ürünleri istihlâk etmekten
mahrum bulunmaktadır. Bu durum, çeşitli has
talıkların artmasına, neslin zayıflamasına yol
açmaktadır.
Bütün bunları dikkate alarak, tarım sektö
rüne lâyık olduğu önemi artık vermeliyiz. Bu
sektörün istihsalini artıracak, verimini çoğalta'cak ilmî ve teknik gereklere uygun tedbileri
almalıyız.
Çiftçinin istihsalini artıracak tarım kredile
rini ihtiyaca yetecek bir miktara çıkarmalıyız.
Bu maksadı temin için yeniden bir arazi baremi
tesbit edilmelidir. Çiftçiyi modern teşkilâta ka
vuşturacak, birbirleriyle ilişikler kurmasına yar
dım edecek hukukî mevzuatı bir an evvel ge
tirmeliyiz. Yüce Meclise sunulmuş olan Kooperatifçiler kanunu tasarısını ivedilikle sonuçlandırmalıyız.
Bu arada, istihsal bölgelerindeki üretim fiyatlariyle istihlâk bölgelerindeki fiyatlar ara
sındaki büyük fiyat farkına temas etmek iste
rim.
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Tütün, pamuk, incir, fındık, zeytin, üzüm,
zeytin yağı ve narenciye gibi bellibaşlı ihraç
ürünlerimizin, daha tarlada veya dalında iken
alivre satışlarla aracı tüccarın eline geçtiği sa
yın milletvekillerinin malûmlarıdır.
Aracı tüccar bu alımlar sırasında çok sa
yıda üreticiyi ucuz fiyatlarla bağlıyabilmek
için kredi müesseselerini de yardıma çağırır.
Ekseriya asılsız havadis yaydıkları bir kısım
basından da faydalanmaktan geri kalmazlar.
Köylünün elindeki malı ucuz fiyatla kapat
tıktan sonra, mahsûl fiyatlarını yükseltmek
çabaları ve gayretleri başlar. Politikacıların,
iktidarın kapılarında üretici adına yalvarma
ları görülür. Çoğu zaman bizler bile bu çaba
lardan üretici köylünün yararlandığını sanır,
sevinir ve hattâ öğünürüz..
îşte yıllardan beri süregelen bu anormal du
rumun önüne geçmenin tek çaresi, üreticiyi
teşkilât ve kredi müesseseleriyle kuvvetli du
ruma getirmektir. Tarım Kredi Kooperatifle
rinin plasmanları artırılmalı ve üreticiye in
tikal eden faiz nisbetleri düşünülmelidir.
Sayın milletvekilleri; Tarım Kredi Koope
ratiflerinin imkanlannı genişletmek, müstahsil
sırtından fahiş kazançlar sağlıyan kimseleri
takip ve tesbit ettirmek ve kredi müesseseleri
nin bu gibi kimselere ikrazlarını önlemek, bir
yandan da radyo ve gazetelerle üretici köy
lüyü uyarmak hususunda, teşebbüslerde bu
lunulmasını Sayın Ticaret Bakanından rica edi
yoruz.
Emekçi müstahsilin istismarı bu suretle
ve daha başka tedbirlerle önlenirse, teşvik gö
ren üretimin artacağı ve bunun da yurt yara
rına olacağı aşikâr bulunmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, bankalarımızın
faiz nisbetleri genel olarak yüksek bulunmak
tadır. Dünya standartları ile bağdaşmamak
tadır. Hele özel sermaye ile kurulmuş olan
bankaların uyguladıkları faiz nisbetleri son de
rece fahiştir.
Rekabet adı altında çeşitli nümayişler ve
aldatıcı yollarla vatandaştan % 2,5 tan topla
nan paralar % 20 den daha fazla faizle küçük
esnafa ve sanatkâra ve çiftçiye verilmektedir.
Bu faizler, çiftçiyi, esnaf ve sanatkârları if
lâsa sürüklemektedir. Her mal için bir kâr
haddi düşünen Ticaret Bakanlığının tedavül
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hızı fazla olup para içinde bir kâr haddi tesbiti her halde yerinde olacaktır.
Değerli milletvekilleri; Türkiye'de dış ti
caretin millî menfaatlere uygun olarak düzen
lenmesine ihtiyaç vardır, ihracat gelirlerimi
zin tamamına sahibolmamız, döviz gelirlerimizi
tam kontrol altında bulundurmamız için millî
bir dış ticaret politikasına zaruret vardır.
Dış ticaretimizi iç ve dış çıkarcılardan hızla
(kurtarmalıyız.
•, Sözü bu noktaya getirmişken, Millet Partisi
olarak * dış ticaretin devletleştirilmesi fikrini
benimsemediğimizi bir kere daha açıkça ifa
de etmek isteriz. Bununla birlikte, dış ticare
timizde şikâyet konusu olan hataların, gide
rilmesi, eksiklerin tamamlanması için Tica
ret Bakanından özel gayret sarfını beklemekte
yiz.
2014 yılma kadar, iki milyar oniki milyon
dolar olarak ödenmek zorunda bulunan 23
milyar 586 milyon lira dış borcumuzun bulun
duğu 1968 yılı bütçe gerekçesinde beyan
edilmektedir.
Şu durum dış ticaretimize ne kadar Önem
vermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Dış
ve iç çıkarcılardan dış ticaretimizi kurtara
lım, derken çok defa bu çıkarcıların sebebolduğu 23,5 milyar liralık dış borcumuzun
hiç olmazsa bundan böyle nisbetsiz artmasını
önlemeyi ve taksitlerini hızla ödemeyi hedef
alıyoruz.
Plânlı kalkınma dönemine girmemize rağ
men, dış ticaret dengemiz sağlanamamıştır.
Her yıl dış ticaretimiz açık vermektedir,
Bu açıklar, ithali zorunlu bulunan yatırım mal
larının ithalât programları tam ulgulanabildiği takdirde her yıl biraz daha artacaktır.
Dış ticaretimizdeki devamlı
düzensizlik
hava şartları ve milletlerarası kartellerin elle
rindeki stoklarla dağıtımına hâkim olmaları,
öte yandan gerekli, gereksiz ithalât talepleri
ve gerçek dışı sınırlamalar hakedilmemiş ka
zançlardan doğmaktadır.
Sayın Ticaret Bakanının, uzun yıllar dış ti
caretimize getirdiği teressübatı temizlemek için
çalışacağını umuyoruz.
Sayın milletvekilleri, ticaret mekanizmasına
ve paraya hâkim olan ileri sanayi memleketleri
çağımızın geri kalmış ülkelerini ekonomik yol-
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dan elde e^tmek tutmak politikasını başarı ile
yürütmek için yeni metot kullanmaktadırlar.
Bu metot yabancı sermaye metodudur.
Bilindiği üzere geri kalmış, ya da az gelişmiş
ülkelerin zengin tabiî kaynaklarını kendilerinin
işletmesi ve elde edecekleri ürünleri kıymetlendirebilmeleri sanayileşme imkânlarına kavuşma
larla mümkündür. Fakat sanayileşme için ge
rekli sermaye bu ülkelerde yoktur. Bu ülkeler
için yabancı sermaye kaçınılmaz hale gelmiştir.
Türkiye bu ülkelerden biridir. •
Yabancı sermayeye muhtacolan memleketi
mizin, onun özelliklerini tanımadıkça tehlikeler
den kendisini koruyamaz. Bu bakımdan çok yön
lü özellikleri olan yabancı sermaye üzerinde
kısaca durmakta fayda görüyoruz.
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Şu duruma göre kullanılan kredi toplamı
sermayenin % 57 si, açılan 441 milyon liralık
kredi ise toplam sermayenin % 116 sini bulmak
tadır. Yani yabancı sermaye yerli kredi müesse
selerini kendi öz kaynaklan gibi kullanmakta
dır.
Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki dışar
dan gelen cüzi bir sermayenin hemen iki misli
ne varan sermaye yerli kaynaklardan katılıyor.
Sonra da kredi müesseselerimiz bu sermaye şir
ketlerine büyük krediler sağlıyor. Daha sonra
bunlar bizim hammaddelerimizi yine birim iş
çilerimizin alınteri ile işliyor. Sonuç malûm :
^Dışarıya büyük kâr transferleri yapıyor, yahut
da oto-finansmanla o cüce sermaye büyütüp
milletin başına daha büyük bir belâ açacak ha
le getiriyor.

Üzülereşk ifade etmeye mecburuz ki, Türki
Bu komediyeye artık son verilmelidir. Yaban
ye'nin derdine deva olabilecek nitelikte büyük
cı Sermaye Kanunu millî menfaatimize uydurulyabancı sermaye teşebbüsleri parmakla sayıla
malıdır. Bu kanunun açık kapıları kapatılma
bilecek kadar azdır. Yabancı sermaye teşebbü
sü gibi gözüken diğer pek çok teşebbüsler ise lıdır.
Sayın milletvekilleri şimdi dış krediye ve
sermayesi az ve yabancı sermaye nisbeti düşük
yabancı sermaye yatırımlarına geliyorum. Hüolan teşebbüslerdir. Bir iş yapıp kalkınmaya
hizmet etmek fikrinden daha çok 6224 sayılı Ka J kümetin bol kredi elde etmek ve bol yabancı
sermaye elde etmesi gerçekleşemmiştir. Bilindi
nunun boşluğundan
faydalanarak Türkiye'yi
ği gibi 1967 de 800 milyon dolarlık ithalât ya
sömürmek hedefini gütmektedir.
pılması plânlanmıştı. Oysa gerçekleşen ithalât
Kısacasır bir halk deyimiyle kaptıkaçtı ser
ilk muvakkat rakamlara göre 690 milyon dolar
mayelerdir. Devlet Plânlama Teşkilâtının yap
dan ibaret kalmıştır. Bu miktar 1968 yılındaki
tığı anket bu görüşümüzü doğrulamaktadır.
ithalâttan 23 milyon dolar, plân hedeflerinden
Bu ankete göre yabancı sermayenin beliren
ise 110 milyon dolar geridedir. Bu gerilemenin
bir özelliği, kolay kâr temin edecek sahalarda
1967 plânı ve yatırımlarını bir hayli etkilemiş
yatırım yapmak eğiliminde olmasıdır. Misal ola ve kısıtlamış olması gerekir. Bu. gerilemenin se
rak ilâç ambalajı sanayii, Vita fabrikası, God- bebi umulan miktarda dış kredi sağlanamaması
year ve Pirelli lâstik fabrikaları, boru fabrika
ve yabancı sermaye gelmemiş olmasıdır. Bu
ları, koka-kola ve pepsi-kola gibi emsali tesisle
arada özellikle döviz kazancımızın artırılmasına
rin miktarı kabarık montaj fabrikalarını göste
Hükümetin bel bağlamış olduğu yabancı ser
rebiliriz.
maye yatırımlarına dikkatinizi çekmek, istedim.
Değerli milletvekilleri, yine yabancı serma
Demek oluyor ki, memleketimiz dış iktisadi iliş
ye anketlerinden anladığımıza göre, 1964 yılın
kileri dolayısiyle son 3 yılda ortalama olarak
da yabancı sermaye ile kurulan firmaların ser
170 milyon dolar civarında bir ödeme yükü
maye toplamı 730 milyon liradır. Bunun 271 taşımıştır. Bu meblağ ihracat gelirimizin üçte
milyon lirasını ortaklar, 468 milyon lirasını da birinden daha fazladır. Bugünkü tutum devam
yerli ortaklar karşılamıştır.
ederse bu durum da gittikçe daha kötüleşecektir.
Yabancı sermaye ile kurulan firmalardan 38
Muhterem milletvekilleri, şimdi halkımızın
adedine 1965 yılının 2 nci ayı sonuna kadar 441
en önemli unsuru olan ihracat konusuna geçiyo
milyon lira kredi açılmıştır. Bunun 216 milyon
rum. 1967 yılı ihracatımız : Fındık, tütün ve
lirası kullanılmıştır. Bu 38 firmanın sermaye
pamuktaki büyük artıştan ötürü ve hemen hetoplamı 163 milyon lirası yerli olmak üzere 369
I
men bütün diğer kalemlerin düşmüş olmasına
milyon liradır.
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rağmen plân hedefi olan 510 milyon doları geç
miş, 520 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak bu du
rumu bir başarı saymaya imkân yoktur. Çün
kü artış sıhhatli değildir, özellikle sınai ma
mullerde gelişme görülmemektedir.
Hükümetin ihracat konusundaki politikası
ananevi ihraç mallarımızı ihracatçıların satması
ve mamul madde ihracatının da başlıca vergi
iadesi tedbirleriyle teşvik edilmesidir. Şimdi
gerçek duruma bir bakalım, ihracatçı zümresi
mahsullerimizi dış piyasalarda
değerlendir
mekten âcizdirler. Ya yabancılar gelirler, mah
sullerimizi bizzat satmalırlar, ya da bizim söz
de ihracat tacirlerimiz bunların basit bir komüsyonculuğunu yapmaktadırlar. Bazan da bu
komüsyonculuğu bile beceremedikleri görül
müştür. Misal olarak zeytinyağı ortadadır.
Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümetin ikti
sadi başarısızlığının genel bir göstergesinden,
fiyat istikrarsızlığından, hayat pahalılığından
bahsedeceğim.
Ticaret Bakanlığı Konjoktur Dairesinin ha
zırladığı fiyat endekslerine göre, 1967 yılının
Kasım ayından 1968 in Kasım ayına kadar geçen
bir yıllık süre içinde toptan eşya fiyatları
% 5,7, Ankara geçim endeksi % 8,8 istanbul ge
çim endeksi % 15,9 yalnız gıda maddeleri fiyat
ları ise Ankara'da % 11,9, istanbul'da % 17,4
oranında artmıştır. Bunlar büyük artışlardır.
Memleket bir enflâsyona sürüklenmektedir ve
bunun önümüzdeki yılda daha şiddetlenmesi
için sebepler vardır. Oysa halkımızın büyük ço
ğunluğu, işçilerin köylülerin, memurların, emek
li, dul ve yetimlerin, gelirlerinde yıl içinde bir
artış olmamıştır. Bunların geçim sıkıntıları da
ha da artmış, buna karşılık sermayedar bir
azınlık, zaten iktisadi güçlüğü olan bir kimse
haksız kazançlar sağlamıştır :
Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili ola
rak dikkatlerinizi, tütün, incir, pamuk, fındık
gibi ihraç mahsulleri üreten milyonlarca köylü
müzün durumuna özellikle çekmek isterim. Bu
mahsullerin fiyatları dış piyasalara bağlıdır.
Yurt içindeki fiyat artışlarını takibetmezler. Bu
sebepten enflâsyon, bu üreticileri bilhassa ezer.
Nitekim bu yıl hepsi perişan olmuşlardır. İhraç
fiyatlarının yükselmemiş olması bunların mah
sûllerine düşük fiyat verme sebebi olarak öne
sürülemez. Çünkü geçimleri itibariyle iç fiyat
lara bağlıdırlar. İhraç mahsûlü yetiştirmenin
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klüfeti ve rizki yalnız bu mahsûllerin* üreticile
rine yüklenemez. Oysa yıllar yılı hep böyle ol
muştur. Bu grup halk ezilmiş, ihracatçılar ve
ithalâtçılar kârlarını almakta devam etmiş ve'
bu ezilme pahasına elde edilen dövizler ucuz fi
yatlarla ithalâtçılara devredilmiştir. Bu duru
mu önlemenin yolu bugünkü ihracat ve ithalât
düzenine son vermek lâzımdır, arkadaşlar...
Fiyat artışlarında ya da aynı şey demek- olan
hayat pahalılığında enflâsyondan ayrı olarak,
geçim sıkıntısından bahsetmek istiyorum. Tür
kiye'de kâr hadleri çok yüksektir. Bu her yer
de, fakat özellikle sanayi mamullerinde böyle
dir. Bunun sebebi, rekabetin yokluğu araların
da anlaşılabilecek kadar az sayıda firmaların,
hattâ bazan tek bir firmanın piyasalara hâkim
oluşudur. Otomobil, otomobil lâstiği, ampul,
buz dolabı, diş macunu, ilâç, gazoz, margarin,
vita, ve birçok misâlleri bunun yanında misâl ve
rebilirim.
Bu durumda olan firmalar mallarını dediği
miz fiyatlarla, yani çok yüksek fiyatlarla sata
bilmekte ve normal üstü kârlar elde etmekte
dirler. Kazandıkları kârları döviz olarak kendi
ülkelerine götürmektedirler.
Vita Fabrikası muhterem
arkadaşlar,
6 170 000 liraya kurulmuş, senede 13 milyon do
lar Türk parasını Hollanda'ya götürüyor, ingil
tere'ye .götürüyor. Boru Fabrikası öyle. Bir
buçuk sene içerisinde kendi sermayesini çıkar
mış, devamlı Türk parası dışarı gidiyor. Lâstik
fabrikaları, öyle, Pirelli öyle, Türkiye'de bütün
şeyler böyle.
Sayın milletvekilleri, milletlerarası ticaret bu
yönde iken Türk dış ticareti bu etkilerden ken
disini sıyırabilmiş midir, sualini cevaplandır
mak isteriz. Bunu bir misâlle izah etmekte fay
da görüyoruz. 1965 yılının fiyatları 1966 yılın
da muhafaza edilmiş olsaydı, 1966 yılı ihracaatımız yaklaşık olarak 17 milyon dolar fazlasiyle gerçekleşmiş olması gerekirdi.
Aslnıda, bu gelişmiş memleketlerin ticaret
politikalarının gelişmekte olan memleketlere
yaptığı basınç olup, gelişmekte olan memleket
lerin buna direnmesi güçleri dâhilinde değil
dir.
Yıllardan beri cereyan eden ticaret hadleri
nin bozulması olayı Ticaret Bakanlığı yetkilile
rinin gözünden kaçan bir olay değildir.
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BAŞKAN — Sayın özcan, bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayın.
HASAN ÖZCAN (Devamla) — Hükümetin
resmî beyanlarında ve Ticaret Bakanlığı bütçe
raporunda bu hususa değinmemiş olması, bize
ancak üzüntü vermektedir. Çünkü dış ticaret
politikamızı açıkça meydana çıkaracak ve ne
şekilde bir politika ortaca çıktığını belirten ana
nokta budur.
Bu gerçekler bize sınai mamullerinin ihra
cını sağlıyacak bir yönden politika izlenmemizi
göstermektedir.
Uygulama alanında yetkililerin, kesinlikle
belli olan bu zorunluğu görmemezlikten gelen
tutumlarını esefle kaydetmek isterim.
2 nci Beş Yıllık Plânda Türk ekonomisinde
ilerlemeyi sıralıyan bir faktör olarak gösterilen
dış ticaret, bu tutumla Türk ekonomisinin geliş
mesini engelliyen fonksiyonuna devam edecek
tir.
Muhterem milletvekilleri, bu arada ihraç
maddelerimizden olup ihracaatı yasaklanan yeya
kayıtlanan maddeler konusuna değinmek iste
rim. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devleti
1966 yılında 412 maddenin süratejile listeden çı
karmasına ve sosyalist ülkelere satışına müsaade
etmiştir. İhraç mallarımızdan olup,- ihracı ya
saklanan maddeler hakkında ne gibi kararlar
lmdığı bilinmemektedir.
ihracı yasaklanan veya kayıtlanan maddeler
var mıdır? Varsa bizim dşımızda gelişmiş mem
leketlerden her hangi birisi veya son yılların
ortaya çıkardığı milliyeti meçhul, beynelmilel
şirketler vasıtasiyle bu maddeler sosyalist ülke
lere satılmakta mıdır? Bu satışların izlenmesi
konusunda bir direktif verilmiş midir? Satış
ların tesbit edildiğinde belirli bir politika varsa
hangi yönden işlenmektedir?
Sayın milletvekilleri, şimdi dış ticaretimizin
Birinci Kalkınma Planındaki hedeflere, karşı
laştırılması ile ilgili beyanlara geçiyorum.
BAŞKAN — Sayın Özcan...
HASAN ÖZCAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim, bir sayfa kaldı.
BAŞKAN — O bir sayfayı ne kadar hızlı
okusanız, beş dakikayı geçmek suretiyle okuya
bilirsiniz. Beş dakika müddet vermeye benim
gücüm yetmiyor. Ancak Yüce Meclisin kararı
nı almak mecburiyetindeyim. («Okusun» ses
leri)
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Sayın hatip bir sayfam kaldı diyor, müsaade
ederseniz okutacağım. Okumasını kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim.
HASAN ÖZCAN (Devamla) — Dış ekono
mik ilişkilerimizden önemli gördüğümüz Ortak
Pazar ve bütünleşme hareketleri, milletlerarası
ekonomik ve malî müesseselerden, Birleşmiş Mil
letler Ticaret ve Kalkınma Konferansı üzerinde
de kısaca durmak isterim.

Anlaşıldığına göre, Ortak Pazarla ilişkileri
miz hızla geliştirilmektedir. Alınan haberler ilk
dönem oİan hazırlık süresi, beş yıl içinde sona
ereceği intibaını vermektedir. Bilindiği gibi
hazırlık süresi 5 ilâ 11 yıldır, Ankara anlaşma
sındaki esas budur. Sürenin asgari müddeti
5 yıla indirilmesi kararını almak için Hükümetin
bu konuda inceleme yapmış olması gerekir. Türk
sanayiinin gelişme derecesi, tarihimizin, madenI ciliğimiz, insangücü ve diğer alanlarımızı kap
saması gereken bu inceleme hakkında açıklama
yapılmamıştır, incelemenin mahiyeti ve özellik
leriyle varılan sonuçları Parlâmentonun bilme
sinde büyük faydalar vardır.
Türkiye'de ise değişen dünya şartlarına
önem verilmediği ticaretimizin anonim şirket
leri, daha doğrusu kişisel işletme niteliğinde ol
duğu bilinmektedir, iktisadi ve ticari ilişkilerin
durmadan geliştiği ve Doğu ve Batı blokları
ekonomik bakımdan hızla birbirlerine yaklaş
tıkları bu devirde Türk, iş ve ticaret hayatının
19 ncu asır modeline dayanan kişisel işletme
niteliğini kalkınmada iddialı olan bir memleket
için zararlı ve tehlikeli bir tutumdur.
Yüce Meclisin sayın üyeleri :
Türkiye'nin politik, ekonomik, ve sosyal
alanda kalkınabilmesi, az gelişmiş ülkeler safın
dan çıkabilmesi için denenmiş eski metotlara
sapmamak, yerine, çağımızın ve yurdumuzun
koşullanna uygun bir anlayış ve davranış yolunu
seçmekten başka çaresi kalmamıştır. Türk Mil
letini lâyık olduğu şerefli yerine yükseltecek,
yoksul halkımızın insan haysiyetine yakışır bir
I hayat seviyesine ulaştıracak imkânlara çabucak
kavuşması dileğimizdir.
Bu halisane düşüncelerle 1968 yılı Ticaret
Bakanlığı Bütçesini memleketimize, görevlilere
I mutluluk getirmesini diler, Millet Partisi Meclis
55 —
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Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisin değerli
üyelerini saygı ve sevgilerimle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Yeni gelen muhterem milletve
killerinin devam eden açık oylamaya iştirak et
melerini istirham edeceğim.
Söz sırası Yeni Türkiye Partisi adına Sayın
Nihat Dilerindir. Buyurun Sayın Diler.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayıl milletvekil
leri; Y. T. P. Meclis Grupu adına Ticaret Ba
kanlığı 1968 yılı bütçesi üzerinde görüş, tenkid
ve temennilerimizi arza çalışacağım.
Sayın milletvekilleri; memleketimizi millet
lerarası ekonomik iş bölümü bakımından tasnife
tabi tuttuğumuz takdirde, aslî, vasfı itibariyle
bir ziraat memleketi olduğu göze çarpaktadır.
İkinci Beş Yıllık Plânla sanayiimize öncülük
ve sürükleyicilik tanıyarak ekonomik iş bölümü
içinde sanayi memleketi olmayı kararlaştırmış
bulunmaktayız.
Sanayi ve ziraat sahasında mal istihsal etmek
kâfi değil, bu malları müstahsıllardan satmalıp,
müstehliklere ulaştırmak veya satınalmak mü
him bir ekonomik faaliyet koludur.
İşte, istihsal edilen malları müstahsıllardan
satmalıp, müstehliklere satışmı bu suretle inti
kalini sağlamaya ticaret denir.
Memleketimizde gerek iç ve gerek dışla ti
caret yapmak kaideten serbestir.
Ancak, Devlet, piyasanın normal işliyebilmesi
için ticaret, borçlar, özel kanunlarla haksız re
kabetleri önlemek, alâmeti farikayı himaye et
mek, ölçü ve ayarları tescil, tesbit ve kontrol et
mek, reklâm ve saire suretiyle de alıcıların alda
tılmasını önlemek suretiyle iç ve dış ticarete mü
dahale etmektedir.
Devlet, Ticaret Bakanlığı vâsıtasiyle iç ve dış
ticaretin düzenlenmesine, geliştirilmesini, yürü
tülmesini ve kontrolünü üzerine almıştır. Tica
ret Bakanlığının Teşkilât 'Kanununun 1 nci mad
desi şu hükmü ihtiva etmektedir:
«Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaret işleriyle
bunlara bağlı işleri tanzim, idare, murakabe
etmektir.»
Ticaret Bakanlığının diğer bakanlıklarla ili§:
kileri çok fazladır. Âdeta birbirine girift hale
gelmiştir. Yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Köy işleri bakanlıklarından tutunuz da,
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Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Tarım, Turizm ve
Tanıtma, Maliye bakanlıklariyle son derece sıkı'
ilişkileri vardır.
Ticaret Bakanlığının yukarıda belirttiğimiz
üzere, görevi son derece yüklü ve yaygın olma
sına rağmen, teşkilât yapısı - dar ve kadrosu ki
fayetsizdir.
924 - 925 sayılı kanunlarla 102 kadro daha
verilmiş ise de, ihtiyaç tam mânasiyle karşılana
mamıştır.
Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının kendine dü
şen görevlerini bihakkın yerine getirilmesi hu
susunda, Teşkilât Kanununun ihtiyaca cevap
verecek hale getirilmesi, bu nisbette kadroları
nın ikmali kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Bugünkü haliyle Ticaret Bakanlığının teşki
lâtı şu ünitelerden kurulmuştur :
1. iç Ticaret Genel Müdürlüğü.
2. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü.
3. Dış Ticaret Daire Başkanlığı.
4. Standardizasyon Müdürlüğü.
5. Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü.
6. Et ve Balık Kurumu.
7. Su Ürünleri-ve Avcılığı işleri Müdür
lüğü.
8. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü.
9. Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdür
lüğü. •
10. Türkiye Halk Bankası
11. İstanbul Emniyet Sandığı.
1. İç Ticaret Genel Müdürlüğü :
isminden de anlaşıldığı üzere, memleketimi
zin iç ticaretini tanzim, yürütme ve kontroluyla
meşgul bir Genel Müdürlük olup, Bakanlığın
diğer genel müdürlük, müdürlük, başkanlık ve
Bakanlığa bağlı bankalarla koordone çalışır,
noksanlıklarını giderir, işlerini kolaylaştırır. Bu
bakımdan yüklü görevi vardır. Bu görevlerin
den en mühiminin biri de; yabancı sermayenin
memleketimize celbinin teminidir.
Evvelâ şu açıklamayı yapmayı zaruri bul
maktayım. Y. T. Partisi Beş Yıllık Plânların
da tavsiye ettiği gibi, kalkınmamızın temini için
uzun müddet yabancı teknik ve sermayeden isti
fade etmenin lüzumuna inanmıştır. Yabancı
sermaye, milletlerarası sermaye hareketlerinin
bir neticesidir. Milletlerarası münasebetlerin de
vamlılığı kanunlarda ve muhakeme usullerinde
birlik olması, banka ve borsaların teşkilâtlan-
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ması, sermaye hareketlerini kolaylaştırmıştır.
Her memleket bu kolaylıklardan ihtiyacı nisbetinde istifade ederek kalkınmasını teminde, ya
bancı sermayeden kısmen de olsa kuvvet alabil
miştir.
Yabancı sermayeyi alırken, veren devletin ve
şahsın sıfat ve niyetine bakarak, millî menfaat
lerimize en uygun şekilde almamız gerekmekte
dir.
Millî menfaatlerimize uygun yabancı serma
yeyi aldığımız takdirde, iptidai maddelerimiz
kıymetlenecek, bu maddeleri işliyen sanayi kol
ları memleketimizde kurulacak, ithalât azalacak,
ihracat çoğaltılacak, buna paralel olarak gelişen
sanayi içinde teknik ve mütehassıs elemanların
yetiştirilmesi kolayca mümkün olacak, millî ge
lirimiz artacak ve bütün bunlara bağlı olarak
halkımızın hayat seviyesi yükselecektir.

O :2

Çeşitli sebeplerle mahsulleri hasara uğramış
çiftçilere yiyeceklik buğday yardımı yapılmasın
da Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü yetkili
kılınmıştır. Kuraklık sebebiyle, sel sebebiyle ya
pılan buğday yardımlarının bir kısmı kredili,
bir kısmı da hibe olduğu için, vatandaşlar ara
sında meydana gelen eşitsizlik ve adaletsizliği
bertaraf etmek yolunda kredili buğday alanların
da borçlarının terkin edilmesi hususunda Tica
ret Bakanlığı vaitte bulunmuş, Teşkilâtlandır
ma Genel Müdürlüğünce bu yolda bir tasarı ha
zırlanıp Yüce Meclise sevk edileceği ifade edil
mişti. Mevcut adaletsizliği bertaraf edecek tasa
rının hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenmek is
teriz.
Havaların müsait gitmemesi sebebiyle Erzu
rum'un dağ köylerinin büyük bir kısmı mahsul
lerini toplıyamamış, bu sebepten çiftçi aileleri
yiyecek ve tohum bakımından büyük bir sıkıntı
içinde kalmışlardır. Tarım Bakanlığının malû
matına binaen, Ticaret Bakanlığı ve dolayısiyle
Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünün Erzu
rum çiftçilerinin içinde bulunduğu durumu na
zarı dikkate alarak yeteri nisbetinde yiyeceklik
buğday göndermesini memnuniyetle karşılamak
tayız.

Bu itibarla, yabancı sermayeyi, celbedilen
menfaat ve bırakacağı kârla tıransfer ettiği eko
nomik kıymet ve 'menfaatle mukayese ederek
mutlaka lehimize bir durum varsa, o suretle ya
bancı sermayeyi almamız gerekmektedir. Ya
bancı sermayenin millî menfaatlere uygun şekil
de yurdumuza alınması için, 933 sayılı Kanun
la, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin va
zifeleri Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtına dev
redilmiş, bu kanuna göre bu işle ilgili hizmetle
rin yürütülmesi iç Ticaret Genel Müdürlüğüne
verilmiştir. Verilen malûmatlara göre, gelen ya
bancı sermaye ile transfer olunan sermaye ve
kâr miktarı arasında birbirini tutmıyan bilgiler
vardır.
,ı
Y. T. Partisi Meclis Grupu olarak bu duru
mun neden ileri geldiğinin açıklanmasını, geti
rilen yabancı sermayenin yurt ihtiyaçlarına uy
gun şekilde kullanılması hususunda ne gibi ye
ni tedbirlerin alındığını öğrenmek isteriz.
2. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü :
isminden de anlaşılacağı üzere, gerek zirai
salhada ve gerek diğer sahalarda istihsalde bu
lunan müstahsıllarm güçlerini bir araya getirip
organize etme yolunda büyük görevler almış
tır. Yapı kooperatifleri, küçük sanat koopera
tifler, esnaf kefalet kooperatifler, zirai sulama
(kooperatifleri, köy kalkınma kooperatifleri ile
çeşitli kooperatiflerin kurulmasında ve geliş
mesinde büyük rolü olan bir Genel Müdürlük
tür.

3. Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı :
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda dış ti
caret, ithalât ve ihracatımızın hadleri tesbit
edilmiştir. Verilen bilgilere göre, ihracatımızdaki artış 1967 yılında devam etmiş, geçici tah
minlere göre 1967 de plânın tesbit ettiği 510 mil
yon doların üstüne çıkarak 525 milyon doları
bulduğu ifade edilmiş, ancak ithalâtımız ise,
1967 plân tahmininin 800 milyon dolar altında
gerçekleştiği, bu meyanda işçi dövizlerimizde
1967 yılında beklenilen 115,3 milyon dolara na
zaran bir gerileme olmuş ve 92 milyon dolara
düşmüştür.

ihracatımızın geliştirilmesi yolunda bakan
lığın ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının olum
lu faaliyetlerini teşekkür ve memnuniyetle kar
şılarız. Ancak, ithalâtımızdaki noksanlık yatı
rım mallarında olması dolayısiyle ekonomimizin
üzerinde menfi etkisi olacaktır. Bunun telâfisi
hususunda işçi dövizlerinin memleketimize inti
kalini sağlaması yolunda tedbirler alınacaktır.
Bunun açıklanmasını Sayın Bakandan istirham
ediyoruz.
/
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Sayın Milletvekilleri, memleketimizin bugüne
kadar baş ihraç malları fındık, üzüm, incir, tü
tün, pamuğun yanında, mamul ve yarı mamul
mallarımızı ihracedecek tedbirleri almak ve or
ganizasyonu temin etmek suretiyle ihracatı ko
laylaştırmak İhracat Dairesi Başkanlığının en
mühim görevlerinden biridir. Verilen malûmata
göre, bu görevi bihakkın yapmak için gerekli
olumlu tedbirler alınmış ve muhtelif memleket
ler nezdinde ataşelikler kurulmuştur.
İran ve Pakistan'la memleketimiz arasında
mevcut kalkınma için bölgesel işbirliği faaliyet
lerinden istifade edilerek ihracatımız bu bölge
lere artırılmış, müşterek pazar çerçevesi içinde
yapılan çalışmalar sonunda fındık, incir, üzüm
ve tütüne ait kontenjanlar artırılmış ve diğer
bâzı mahsullerimizin sürümlerini kolaylaştır
mak için mutabakat tesis edilmiştir.
Bütün bunlar ekonomimizin gelişmesini te
min için iyi faaliyetlerdir. Ancak, dış ve iç ti
caretin millî menfaatlerimize uygun şekilde tan
zim edilmesi ve yürütülmesi tedbirleri 933 sayı
lı Kanunla Yatırımları ve İhracatı Teşvik Büro
su kurulmuş ise de, bu kâfi değildir. Kontrolün
isabetle yapılması zaruretine inanıyoruz. Dış ti
caretin bu sebepten devletleştirilmesini istiyen
fikirler mevcuttur.
Y. T. Partisi olarak biz, dış ticaretin/devlet
leştirilmesinin aleyhindeyiz.
1. Dış ticaretin devletleştirilmesi halinde,
iç ticaretin de devletleştirilmesi bunun tabiî so
nucu olacaktır. Bunun neticesi rejimin değiş
mesi bahis mevzu olabilir.
2. Dış ticareti devletleştirdiğimiz takdirde,
Devlet ticareti bizzat yapacaktır. Kon
trol etmeye nazaran görevi daha genişliyecek ve
daha derinleşecektir.
3. Şimdiki haliyle, Devlet doğrudan doğru
ya kısmen ticaret yapmakla beraber, yapılan ti
careti kontrolla görevli bulunduğuna göre, kon
trolünü lâyıkı veçhile yapamadığı içindir ki,
suiistimaller olabilmektedir. Ticaretin kontrolü
nü bihakkın yapamıyan Devletin, bizzat ticareti
mükemmel bir şekilde yapması mantıkan ve evleviyetle beklenemez. Bu bakımdan, Y. T. Par
tisi olarak bizler, Devletin kontrol sistemini mü
kemmel yapması için gereken ıslahatın kanun
lar ve teşkilât yönünden yapılmasını istemek
teyiz. Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun,
Türk parasını Koruma Kanunu ve Petrol Kanu
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nu gibi kanunların ihtiyaca cevap verebilecek
hale getirilmesine taraftarız.
4. Toprak Mahsulleri Ofisi :
440 sayılı Kanunun hükümlerine tabi bir İk
tisadi Devlet Teşekkülüdür, zararlı çalışmakta
dır. Plânlı kalkınmamızda Toprak Mahsulleri
müstahsıllarmın mahsûl ve emeklerinin değer
lendirilmesinde destekleyici alımlariyle müspet
yönden tesiri olmakla beraber, plânçosunun za
rarla neticelenmesi, dolayısiyle bu zararların
Devlet bütçesinden karşılanması da gerektiğin
den, diğer zarar eden İktisadi Devlet Teşekkül
leri gibi plânlı kalkınmamızı büyük çapta en
gellemektedir. 440 sayılı Kanunun gerektirdiği
şekilde kârlı ve verimli şekilde çalışmasının ted
birlerinin alınması gerekmektedir.
5. Et ve Balık Kurumu ve Su Ürünleri Av
cılığı işleri :
Sayın milletvekilleri, Et ve Balık Kurumu
son zamanlarda verilen bilgilere göre bir ikti
sadi Devlet Teşekkülü olarak zarardan kâra geç
miş bir teşekküldür. Bu bakımdan memnuniyeti
mizi muciptir. Et ve Balık Kurumu isminden de
anlaşıldığı üzere, hayvancılığımızı ve hayvan
mahsullerini değerlendirmekle görevli bir te
şekküldür.
Muhterem arkadaşlar; zirai sektör içinde
hayvancılık sektörü millî gelirimizin artışında,
ihracatımızın yükseltilmesinde, kalkınmamızda
bize lüzumlu olan dövizin temininde, ham ve
yardımcı madde olarak kullanılmak suretiyle
doğrudan doğruya sanayiimizin gelişmesinde
büyük potansiyeli olan bir sektörümüzdür.
Memleketimizin 3 tarafı denizle çevrili ol
ması, bitmez ve tükenmez bir balık hazinesine
bizi sahip kılmış ve dünyada emsali olmıyan ve
ya az emsali bulunan otlak ve meralara sahip
bulunmamızda bizi dünya devletleri içinde can
lı hayvancılık yönünden 6 ncı derecede bir mevkiye yükseltmiştir. Fakat esefle ifade edeyim
ki, yukarda memleketimize getireceği faydala
rı arz ettiğimiz bu bitmez tükenmez iki gelir ge
tiren büyük hazinelerden bugüne kadar istifade
edememiş durumdayız. Rahmetli Balıkesir Sena
törü Hasan Âli Türker bir broşüründe, yanlış
ve isabetsiz politika tatkibedilmesi yüzünden her
yıl 10 milyar lira zarar ettiğimizi ortaya koy
muştu.
Sayın milletvekilleri, gerek insan gücü yetiş
tirme bakımından beslenmemizde en üstün gıda
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maddesi olan proteini temin etmek ve gerekse
ekonomimizi sürekli ve sağlam mesnede oturt
mak için canlı hayvancılık ve hayvan mahsul
lerinin önemine binaen tam mânasiyle değerlen
dirememişiz. Burada müstahsıUardan ve mem
leketin menfaatinden ziyade müstehliklerin du
rumu nazarı dikkate alınmıştır. Bu suretle baş
ta memleket menfaati, sonra da müstahsıllarm
menfaatleri önlenmiştir.
Gelir artışında, döviz temininde, kolay ve sü
rekli ihracetme imkânları ve potansiyeli fazla
olan canlı hayvancılık ve hayvansal mahsulleri
mize toprak mahsullerimize nazaran üvey evlât
muamelesi yapılmıştır. Toprak mahsullerinde
bugüne kadar destekleyici mubayaa yoluna gi
dilmiş, canlı hayvancılık ve hayvan mahsulleri
kendi kaderlerine terk edilmiştir. Hayvan müstahsılları veya besicileri hayvanlarını satacak
muntazam hayvan pazarları bulamamaktadırlar.
Bu sebepten bu işle meşgul olanlar diğerlerine
nazaran talih ve şans ihtimallerine teslim ol
maktadırlar. Bazan fazla kâr, bazan da istikrar
sızlık yüzünden büyük zarar etmektedirler. Bu
hem millî gelirimizin istikrarlı artışına, hem de
çoğu geri kalmış bölgelerde yaşıyan müstahsi
lin geri kalmasına sebebolmaktadır.
Et ve Balık Kurumu, döküm zamanlarında
ve sair zamanlarda müstahsıUardan 440 sayılı
Kanuna göre* mubayaa yapmaktadır. Ancak ilk
önce alış fiyatlarını yüksek gösterdikten sonra,
mallar fazlalaşmca birden bire fiyatları fahiş
nisbette düşürerek satmalması müstahsıllar ve
besicilerin büyük çapta zararlarını mucibolmaktadır. Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda iken,
canlı hayvanların satımında ve satınalınmasında bir istikrar temini için hayvan borsalarının
kurulması kanaatinde olduğunu, bu hususta ge
rekli tesislerin yapılması için tahsisat talebinde
bulunduğunu, geçen yılki bütçe müzakereleri sı
rasında ifade etmişti. Bütçe Komisyonu üyeli
ğinden Bakanlığa gelmeleri bu görüşlerini tahak
kuk ettirmekte bir kolaylığa sahip bulunmakta
dır.
Hayvan kaçakçılığını önlemek, istihsalimizi
ve ihracatımızı artırmak ve muhtacolduğumuz
dövizi kolaylıkla temin etmek, ham madde ve
temel madde olarak sanayimizin gelişmesine hiz
met etmek için canlı hayvancılığın ve mahsul
lerinin değerlendirilmesinde Sayın Bakanın ne
düşündüğünü, kanaatlerinin ve tedbirlerinin ne-
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lerden ibaret olduğunu öğrenmek isteriz. Et ve
Balık Kurumunun tanıdığı avans kolaylığını da
memnuniyetle karşılarız.
Sayın milletvekilleri, ötedenberi ziraatle
meşgul olan köylülerimiz Ziraat Bankasından
borç para almış, fakat bu aldıkları paraları ga
yesine uygun şekilde kullanmak fırsat ve im
kânını elde edememiş, borçlu vaziyete düşmüş
lerdir, Borçlu vaziyete düştükleri için, şimdi
ağır faizleri ve aynı zamanda Bankanın ağır
takip masraflarını ödemekle karşı karşıya bulunmaktadfrlar. Banka kendilerini sıkıştırdığı
zaman, murabahacıların kapısını çalmakta, mu
rabahacılardan fahiş faiz vermek suretiyle ödünç
para almakta, bu şekilde Ziraat Bankasına öde
mektedirler. Bu durumda bulunan köylülerimi
zin büyük bir kısmı müstahsil olmaktan çıkmış,
perişan bir hale düşmüşlerdir. Köylülerimizi
içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmanın
yönünü ve çarelerini ne şekilde araştırmış ve
tedbirlerini ne şekilde düşünmüşlerdir? YTP
olarak Bakanlıktan öğrenmeyi istiyoruz.
Açıklanan bilgilere göre, çiftçiye verilen
kredi artırılmış, sürat sağlanmış, kredi temi
natlarında değişiklik yapılmış, kredi haddi yük
seltilmiştir. Bu memnuniyetimizi muciptir.
Ancak, ticari kredilere nisbetle zirai kredi
ve zirai kredi içinde de hayvancılığa tahsis edi
len kredi payı düşüktür ve topyekûn borçlu düş
müş olan çiftçilerin müstahsil duruma getirilmesi
için kâfi bir tedbir değildir.
Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı bün
yesi içinde en mühim teşekküllerden biri de
Türkiye Halk Bankasıdır. Bu da 940 sayılı Ka
nunla kurulmuş bir iktisâdi Devlet Teşekkülü
hüviyetindedir. Küçük sanayici, küçük sanat
kâr ve esnafımızın kredi ihtiyaçlarını karşıla
maktadır. Sermayesi 300 milyon liradan 1 mil
yar liraya, çıkarılmıştır. Geçen yılki bütçe müza
kerelerinde ifade ettiğimiz veçhile, küçük sana
yici, esnaf ve küçük sanatkârlara verilen ki
fayetsiz kredilerin artırılması bu suretle müm
kün olacaktır ve olmaktadır. Bunu memnuniyet
le karşılamaktayız.
BAŞKAN — Sayın Diler, bir dakikanız kaldı,
lütfen toplayınız.
NİHAT DİLER (Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
AlD den de küçük sanat erbabı, esnaf ve
küçük sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılıyacak
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kredi miktarının uygun şartlarla temin edilme
si ve artırılması suretiyle, miktarı yüzbinlerin
üstünde bulunan meslek sahiplerinin memleket
ekonomisine gerekli faydayı sağlamak imkânını
hazırlamış oluruz.
Temennilerimizi şu şekilde hülâsa edeceğim :
1. Teşkilât Kanununun suratla çıkarılma
sını.
2. Üretim dallarının organize edilmesini.
3. Enf lâsyonist baskının önlenmesini.
4. Fındık, üzüm, tütün, tiftik gibi malla
rımızın süratle ihraçlarının çarelerini araştıra
cak yeni pazarlar bulunmasını.
5. Sanayi mamullerimizin ihracını kolay
laştırmak ve müsait pazar bulmak, ticari ateşeliklerin adedinin fazlalaştırılmasını.
6. Sanayi ve zirai krediyi artırmak, hay
van müstahsıllarına ve canlı hayvancılığa zi
rai kredi içinde önemine göre pay ayırmak,
kontrollü ve aynî krediler vermek, hayvan bor
saları tesislerini kurmak,
7. iç ve dış ticaretimizin içinde mevcut
suiistimalleri önlemek için gereken tedbirleri
almak, bu meyanda Yabancı Sermayeyi Teşvik
ve Türk Parasını Koruma Kanunları ile Petrol
Kanununu yeniden gözden geçirmek, ihtiyaca
cevap verir hale getirmek, istihsal edilecek mal
larımıza yabancı madde ilâve etmek suretiyle
maddeyi tağyir ve tahrif etmenin önünü ala
cak hukukî ve cezai tedbirleri almayı zaruri
bulmaktayız.
Bu tenkit ve temennilerimizin ışığı altında
1968 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin Aziz Mil
letimize, yurdumuza, Ticaret Bakanlığının muh
terem mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını ve
Sayın Bakana muvaffakiyetler temennisiyle
Grupum adına hepinizi en derin sevgi ve saygı
larımla selâmlarım.
BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Ali
Karcı, buyurunuz.
T. t P. GRUPU ADINA ALÎ KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, T. I.
P. Grupu adına Ticaret Bakanlığı Bütçesini (eleş
tirirken öncelikle konunun önemine binaen dış
ticaret üzerinde durmak isteriz.
Dış ticaret memleketimizin, ekonomik haya
tında bir kilit noktası teşkil eder. Döviz kazan
cımızı artırmak, gelişmemizin çıkış noktasıdır.
Oysa, bugünkü şartlarda, dış mübadele aleyhimi
ze işlemekte ve Batı kapitalizminin bir uydusu
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halinde bulunmamızdan, farkına varmadan tica
ret hadlerinin aleyhimize dönmesinden ötürü,
milyonlarca dolar kaybetmekteyiz, her yıl.
Şimdi bu konuyu biraz açacağım.
Kaynak; FAO Production Year Book.
Birleşmiş Milletler : Trade and Development
Policy Statements.; Cilt II, sayfa 171, 1964 ya
yım.
1962 yılında gelişmekte olan ülkelere yapı
lan sermaye transferlerinin tutan 6 milyar 600
milyon dojâr idi. Ticaret hadlerinin bozulması
sonucu 1962 yılındaki gelir kaybı 3 milyar 600
milyon dolar idi. Yani bu hareketlerin sonucu
olarak 3 milyar dolarlık bir denge unsuru vardı.
Bu miktarın 2 milyar 600 milyon dolarlık kısmı
dışarıya faiz ve kâr transferi olarak ödendiğine
göre geriye yalnız 400 milyon dolarlık bir net
balans kalıyordu. Bütün bunlara örnek olur
ümidiyle büyük Meclise enteresan bir tablo sun
mak isteriz. E. Guevara Serna'nın Küba konuş
masında verdiği bu tablo geri kalmış memleket
lerin, ileri memleketlerce nasıl soyulmakta ol
duğunu açıkça göstermektedir.
30 - 39 beygir gücünde bir traktör satmalmak için geri kalmış memleketlerin ihracettiği
mallardan bâzı» örnekler vereceğim :
1955 yılında Gana, kendi ihracatının % 67 si
kakaodur, 3,06 metrik ton kakao ihracederken,
bir traktör satmalabilmek için 1962 yılında
4,08 metrik ton fazlasiyle 7,14 ton kakao ihracetmek mecburiyetinde kalmıştır. Yani, artış
% 133 tür. Brezilya'nın ihracatının % 46 sı kah
vedir. 2,38 metrik ton 1955 te kahve ihracı kar
şılığında bir traktör alırken 2,41 metrik ton faz
lasiyle 4,79 ton kahve ihracetmek suretiyle an
cak bir traktör alabilmektedir, kaybı % 101 dir.
Türkiye'nin, ihracettiği tütün yıllık ihracatı
nın-% 26 sidir. 1955 te 1,77 ton tütün ihraceder
ken, 1,13 ilâvesiyle 1962 de 2,90 ton ihracetmek
suretiyle ancak bir traktör alabilmektedir. Artış
oranı % 63 tür. Tablo uzundur, zaman kaybet
memek bakımından okumuyorum.
işte bugün, artık gözle göyrülür, elle tutulur
hale gelen ticaret hadlerinin geri kalmış memle
ketler aleyhine gösterdiği gelişme, Devlet Plân
lama Teşkilâtını bu konu üzerinde durmaya
mecbur etmiştir.
1963 yılı fiyatları esas alinarak yapılan araş
tırma, göstermiştir M, 1951 yılından 1963 yılma
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kadar ihracettigimiz mallarda fiyat düşmeleri
olmasaydı sattığımız tüm mallardan 5 milyar
808 milyon 990 bin dolar gelir sağlıyacaktık.
oysa bu süre içinde gerçek gelir tutarı, 4
milyar 164 milyon dolardır. Bu demektir ki, 14
yıldaki kaybımız 1 milyar 644 milyon dolardır.
Geri kalmış memleketlerin ihracettikleri madde
lerin fiyatları düşerken, ileri memleketlerden it
hâl ettikleri mamul maddelerin fiyatları da yük
selmektedir.
Yine Devlet Plânlama Teşkilâtının rakam
larından bâzı örnekler vermek isteriz buna
dair. Eğer ithalâtta, 1956 fiyatları sabit kal
saydı, 1964 yılına kadar yani 9 yılda Batı
memleketlerine 4 milyar 165 milyon dolar öde
memiz gerekirken 252 milyon dolar fazlasiyle,
4 milyar 417 milyon dolar ödendiği görülmüş
tür.
İhracatta 14 yılda kaybımız 1 milyar 644
milyon dolar ile, 9 yıldaki ithalât yaparken
meydana gelen 252 milyon liralık kaybımız, top
lanırsa görülecektir ki; bu miktar, hemen he
men dış borçlarımıza denk bir toplama ulaşır.
Buna dış ticaret yoliyle meydana gelen dö
viz kayıplarımızı da eklersek, dış ticaretimizin
tezelden devletleştirilerek, Devlet eliyle sanayi
leşmeye hız vermemizin zorunluğu, kendiliğin
den ortaya çıkar.
Hiç şüphesiz ileri memleketlerde meydana
gelen krizler, ya da ekonomik tıkanıklıklar, geri
kalmış memleektleri de etkiliyecektir.
Bugün Birleşik Amerika'nın, dolar üzerinde
aldığı tedbirler ve İngiltere'nin sterlin üzerinde
ki operasyonu Türk ekonomisini de etkiliyecek,/
olumsuz bâzı sonuçların doğmasına sebebolacaktır.
Hele Türk ekonomisinin dışa bağlılığı göz
önüen alınırsa, bu kaçınılmaz bir şart olarak
karşımıza çıkmaktadır maalesef.
1973 -1974 yıllarında Türk ekonomisinin, dış
yardımlar almadan kendi kaynaklariyle yetinebilir bir hale geleceği plânlanmıştır. Ancak bu
sonuç, Hükümetin bugünkü anlayışına göre şu
üç hususun gerçekleşmesine bağlıdır :
1. Turizm gelirlerinin artması,
2. İşçi dövizlerinin artması,
3. Yabancı özel sermaye yatırımlarının art
ması.
Bir kere, ödemeler dengesi açığımızın bu ka
lemler vasıtasiyle kapatılması sağlıklı bir yol
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değildir. Doğru yol, ihracatı, özellikle smai ma
mul ihracatını artırmak ve bunun bir önşartı
olarak da ithalâtı ikame eden sanayileri kur
maktır.
Kaldı ki, Hükümetin bel bağlamış olduğu de
min söylediğimiz üç hususun gerçekleşmesi de
çok şüphelidir. Şimdi bunun nedenlerini göre
lim :
I - Batı - Avrupa ve A. B. D. ekonomilerinde
1967 yılında başlıyan yavaşlama 1968 de de şid
detlenerek devam edecek gibi görünmektedir.
Bunun belirtileri ve Türkiye bakımından sonuç
ları şu şekilde sıralanabilir.
2. A. B. D. Başkanı 1968 yılı başından iti
baren çeşitli vesilelerle açıkladığı tedbirlerle bü
yüyen Amerikan ödemeler dengesi açığını ka
patmaya çalışacağını belirtmiştir. Bu tedbirler
şöyle özetlenebilir.
A) Özellikle ileri Avrupa ülkelerindeki (fa
kat genellikle bütün dünyadaki) Amerikan ser
maye yatırımlarını azaltmak (veya belirli sevi
yede dondurmak). Sermaye yatırımlarına, Ame
rikan şirketlerinin yabancı ülkelerde elde ettik
leri kârlar da dâhildir.
B) Yabancı ülkelerdeki askerî harcamaları
kısmak (Vietnam ve Batı - Almanya hariç) ve
dış yardımları, hem miktar hem de yardım alan
memleket sayısını sınırlamak.
C) Amerikan vatandaşlarının yabancı ül
kelerdeki turizm harcamalarını kısıtlamak.
D) Amerikan mallarının yabancı piyasa
lardaki sürümünü artıracak yönde malî tedbir
ler almak.
3. Özellikle Batı - Almanya, Belçika, Holânda, ingiltere gibi ülkelerde (ve bir ölçüde Fran
sa) enflâsyoncu baskılar sebebiyle alman ted
birler sonucu, üretim artışında bir yavaşlama
ve işsizlikte bir artış eğilimi başlamıştır.
4. A. B. D. ödemeler dengesiyle ilgili ted
birler, bu ülkelerdeki güçlükleri daha da artı
racak yöndedir. Nitekim İngiliz lirasının devalü
asyonundan sonra İngiltere'nin beklediği düzel
me üzerinde, Amerikan tedbirlerinin olumsuz
etkileri olacak gibi görünmektedir. ,Bu sebeple
Jhonson, ingiltere'ye özel, ayrı muamele yapma
imkânını açık tutmuştur. Fakat bu da, diğer
devletlerin bu arada Japonya'nın tepkisiyle kar
şılanmıştır.
5. Bütün bunlar, iktisadi güçlükler çıkınca,
ileri memleketler arası iktisadi ilişkilerin kolay-
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ca bozulduğunu göstermektedir. Uluslararası
para müesseeleri, bugünkü şartlarda bu prob
lemleri çözecek iktidarda değildir. Dolayısiyle
hâkim ekonomi olan A. B. D. îkenoli şartlarını
zorla kabul ettirme eğilimini göstermektedir.
Fakat Ortak Pazar, Japonya gibi 'ekonomilerin
kuvvetlenmesi bunu gittikçe daha güç hale ge
tirmektedir?
Türkiye bakımından sonuçları :
6. îkinci Beş Yıllık Plâna göre 1973 - 1974
yıllarındaki Türk ekonomisi dış yardımlar ol
madan' kendi kaynaklariyle yetinebilir hale ge
lecektir. Ancak bunu gerçekleştirmek için, ne
ciddî bir ihracat artışı söz konusudur, ne de it
halâtın yurt içinde karşılanması. îkinci Plâna
göre «ekonominin kendi kendine yeterliği» şu
araçlarla gerçekleştirilecektir. Yukarda söyledi
ğimiz gibi turizm gelirleri, işçi gelirleri, gelecek
yabancı sermaye.
7. Bu kalemlerin her biri incelenince bun
larda önemli artışların beklenmesinin mümkün
olmadığı, mümkün olsa bile bunun ekonomi için
çok rasyonel bir gelişme olmadığı görülecektir.
Bu kalemlerin olağanüstü gelişmesi demek,
Türk ekonomisinin dış ekonomilere bağımlılığı
nın artması demektir, zaten.
8. Son Amerikan tedbirlerinin ve Batı - Av
rupa ülkelerindeki gelişmelerin de gösterdiği
gibi, bir kriz, hattâ iş hacminin biraz daralması
halinde bile, ileri ekonomiler, güçlüklerini baş
ka ülkelere ihracetmek eğilimi göstermektedir
ler. Meselâ Amerika özel sermaye yatırımlarını
kısıtlamakta, turizm harcamalarını frenlemeye
çalışmaktadır. Almanya, bir işsizliğin başlaması
halinde ilk önce yabancı işçileri işsiz bırakmak
tadır. Akıllarına ilk gelen ve kendileri için en
kârlı, en rasyonel tedbirler bunlar olmaktadır.
Dikkat edilecek olursa bu tedbirler, bizim kendi
kendimize yeterliğimizi sağlamak için güvendi
ğimiz üç temel direği birden sarsmaktadır. Bizim
iktisadi bağımsızlığımız bu üç noktaya dayana
cak; aynı zamanda bu üç unsur ileri kapitalist
ülkelerin en rahatlıkla kendi lehlerine etkiliyebilecekleri unsurlar olacaktır.
9. Ayrıca son 4 - 5 yılda Türk ekonomisi
nin dışa bağlılığı yapısal olarak da artırılmıştır.
Yeni kurulmakta olan sanayiimiz (montaj ve
ambalajlama sanayii) o şekilde kurulmuştur ki,
ithalât biraz tıkanıklık gösterdiği zaman, bu
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«sanayi» işlemez hale gelecektir. Nitekim ham
madde ithalâtımız (yani makina ve araç parça
ları, ambalajlanmamış ilâç, petrol v. s.), imalât
sanayiimizin gittikçe daha büyük bir kısmını
teşkil etmektedir. Resmî istatistiklere göre, yukardaki gibi tarif edilen hammadde ithalâtının,
imalât sanayii üretimine oranı, 1957 - 1962 yıl
larında % 28 iken, 1962, - 1966 döneminde % 32
ye yükselmiştir.
Sayın milletvekilleri;
Kaldı ki, dış ticaretin devletleştirilmesi ile,
(ilerde meydana gelebilecek olan ekonomik kriz,
daha da kolay atlatılacaktır. Türkiye'de sayısı
2 000 den daha az olan ithalâtçı ihracatçı, sak
ladıkları, vergiden kaçırdıkları, istifçilik ve ka
raborsacılık yolu ile elde ettikleri ve bilmediği
miz kazançlarının dışında Devletin kendilerine
tanıdığı normal kâr hadleri ile bile milyarlar
vurmaktadırlar. Bugün piyasada, ithal edilen
den çok daha fazla miktarda mal, kaçak yollar
dan gelerek piyasayı beslemektedir.
Doğu ve Güney sınırlarımızdan kaçakçılık
yolu ile Türkiye'den çıkan ve Türkiye'ye giren
mallar, dış ticaretin devletleştirilmesiyle, dağıtı
mın Devlet aracılığı ile yapılması, kaçakçılığı
bu süre içinde tamamen kaldırmamış olsa bile
kısa bir süre içinde asgari hadde indirecek ve
sonra tamamen ortadan kaldıracaktır.
işte yukarda söylediğimiz sorunların çözüm
lenmesi, dış ticaretin devleştirilmesine ya da
devletleştirilmemesine bağlıdır.
Bugün devletçiliğe karşı çıkanlar, (neden
devlet işletmeleri zarar etmektedir de özel te
şebbüs kâr etmektedir) diye sormakta ve ceva
bını yine kendileri vermektedirler. «Devletçilik
modası geçmiş bir akımdır. Türkiye'nin şartları
na uymamaktadır.» Aslında Devlet müessesele
rinin, özel teşebbüsçe nasıl talan edildiğini bil
dikleri halde, sınıfsal çıkarları gereği inanma
dıkları halde böyle konuşmak hesaplarına gel
mektedir.
Bunlar, Batı uygarlığını, burjuvazinin ve
özel teşebbüsün eseridir diye tanık gösterirler.
Bunlara göre kalkmabilmek için önce bir bur
juva sınıfının yaratılması lâzımdır. Bunun için
de her mahallede bir milyoner yaratmak ilk
amaçları olmaktadır.
Bunlar, parayı nereden kazanacaklardır? Hiç
şüphesiz ya Devlete pahalıya mal satarak, ya-
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hut da Devletten ucuza mal alarak... Bu suretle
bunlar, Devlete yeni bir yük, yeni bir görev yük
lemektedirler. Her mahallede yeni bir milyoner
yaratma görevi...
Yani dolaylı vergileri artırıp fakir halktan
büyük paralar toplıyacaksm mütaahhide, komüsyoncuya aktaracaksın.
Sonra, Plânlama teşkilâtını da seni dinler
duruma getireceksin, yatırımların konusundan
ziyade, ihaleleri vurgunları önplâna alacaksın,
bu suretle sermaye birikimini temin edecek mil
yonlar yaratacaksın ve de onların yapacakları
yatırımlarla Türkiye'yi çağdaş uygarlık düze
yine çıkaracak, işsizliği, sefaleti ortadan kaldı
racaksın.
Tam Nasreddin Hoca'nın çalı dikip, geçen
koyunların yünlerinden yararlanmaya kalkması
gibi bir hikâyedir bu...
Sayın milletvekilleri;
Şimdi de Et ve Balık Kurumu üzerinde dur
mak isteriz :
Bilindiği gibi Millî Korunma Kararnamesine
uygun olarak kurulan «Et ve Balık Kurumu»
hayvancılığımızı ve hayvan mahsullerimizi de
ğerlendirmekle yükümlüdür. Burada hemen şu
nu sormak gerekmektedir. Bir iktisadi devlet
teşekkülü olan Et ve Balık Kurumu üzerine dü
şen görevi yerine getirmekte midir?
Bu soruya cevabımız maalesef olumlu olma
maktadır.
Hiç şüphesiz Et ve Balık Kurumunun Doğu
da hayvancılığımızın gelişmesindeki olumlu
davranışlarını görmezlikten gelemeyiz. Ne varki, bu kâfi değildir. Sonra, açılan satış mağa
zalarını çoğaltmak hattâ mümkün olursa bütün
illere yaymak yükselen et fiyatlarını frenlemesi
bakımından üzerinde önemle durmayı gerekti
ren bir teklif olarak karşımıza çıkmaktadır. v
Ayrıca, Boğazda kızağa çekilmiş modern ba
lıkçı, teknelerinin kendi kaderlerine terkedilmesi üzerinde özellikle durmak isteriz.
Dünyada gerek balık çeşidi, gerek balık bol
luğu bakımından en önlerde yer tuttuğumuz
halde maalesef kişi başına yıllık balık tüketimi
miz sadece 2,5 kilo civarındadır.
Hepinizin bildiği gibi yumurta, et, süt, yağ
gibi hayvansal besinlerin üretimi belirli, çaba
harcamayı, zamanı gerektirdiğ halde, balıklar
için aynı şeyler söylenemez. Balıklar, denizlerin
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sonsuz imkânlarından yararlanarak kendi ken
dine protein kaynakları haline gelmektedirler.
Balıkçılıktaki harcamalar, sadece avlama ve
taşıma masraflarından ibaret kalmaktadır. Bunun içindir ki, ete göre, çok ucuza gelmektedir.
Hele son zamanlarda meydana gelen teknik iler
lemeler, gerek avlanmada, gerek muhafazada,
maliyeti daha da düşürmekte ve aylarca önce
tutulan balığı yeni tutulmuş gibi sofralara ka
dar getirmektedir.
Üç tarafı denizlerle çevrili bulunan yurdu
muzda Et ve Balık Kurumu büyük çapta balık
çılık yaparak, et yüzü görmiyen yoksul halkı
mıza büyük hizmette bulunabileceği halde, maa
lesef bu yola gitmemiş, pek de ihtiyacımız ol
madığı halde, ithal edilen soya yağlarının komüsyonculuğunu yapmaya başlamış ve yurt ih
tiyaçlarına sırt çevirmiştir. Hattâ bir ara kâğıt
ithali cihetine giderek bir hayli dedikoduya se
bebiyet vermişti, kâğıt ile, et ve balık arasında
nasıl ilişki kurulmuş olduğunu anlamadığımızı
belirtmek isterim. »
BAŞKAN — Sayın Karcı bir dakikanız var,
ona göre ayarlayınız.
ALt KARCI (Devamla) — Sayın Başkanım,
konuşmam 5 - 10 dakika kadar sürecek. Eğer
müsaade ederseniz, konuşmamı on dakika içinde
tamamlıyayım.
BAŞKAN — Bu müsaadeyi ancak oyla hal
letmek mümkün, buyurun devam edin, 20 da
kika dolunca oylarım.
ALÎ KARCI (Devamla) — YuksCrda, millî
korunmaya göre kurulan Et ve Balık Kurumu
nu diye sözlerimize başlamıştık. Amacımız, bu
kuruluşun aç kurtların doldurduğu piyasada bir
denge unsuru olduğunu anlatmak içindi. Oysa
görülmektedir ki, balık piyasasına girmiyen ku
ruluş, perakende et satışlarında da, gecekondu
semtlerine, mağazalar açacağına büyük kentle
rin lüks mahallelerine hizmet etmek eğiliminde
dir.
Eğer, bugün et yiyemiyen taşralının evine
ucuz balık giremiyorsa, eğer arasıra evine balık
giren evler takatlerinin üstünde ücret ödiyerek
balık alıyorlarsa, bunun suçu, söylemeye dili
miz varmıyor ama, biraz da Et ve Balık Kurumundadır.
Et ve Balık Kurumunun balıkçılık için yap
tırdığı özel tekneler, neden boğazda kendi ka-
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derine terk edilmiştir. Neden bunlardan yarar
lanılmaz?
Dileğimiz Et ve Balık Kurumunun balıkçı
lığa gereken önemi vermesi, Doğu'da mal satımı
için gelenlere, talebin fazlalığını öne sürerek
tüccar gibi davranmaması, satış şubelerini ço
ğaltarak, yoksul mahallelere el uzatmasıdır.
r

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Karcı.
•
Muhterem milletvekilleri 10 dakika konuş
mam sürecektir der, sayın hatip. Oyunuza mü
racaat ediyorum. 10 dakika daha konuşmasını
kabul eden arkadaşlar işaret buyursun,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Ali Karcı.
ALİ KARCI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, burada Ticaret Bakanlığı, hammadde
yerine işlenmiş madde ihracetmesi hususu üze
rinde de durmak isteriz.
Meselâ bugün Avrupa piyasalarında ta Avus
tralya'dan gelmiş konserve etler vardır. Biz de
canlı hayvan yerine, konserve et, tütün yerine
sigara, taze sebzeden ayrı olarak, konserve seb
ze, taze meyvadan ayrı olarak, marmelât ve
komposta ihracı yollarını aramalıyız,
Meselâ bu yıl ilk olarak Sovyetler Birliğine
1 milyon kilo elma ihracedilmiştir. Bu ürünü
müzün kısmen de olarak değerlendirilmesi bize
mutluluk vermiştir. Ne var ki, bu ihracat* 800
milyon kilo olan üretimin 800 de 1 idir. Eğer
başka pazarlar bulunabilse, daha büyük ihraç
lar yapılabilseydi, ya da mamul madde haline
getirilebilseydi bu meyvalar, hem yeni iş alan
ları açılması, hem de fazla döviz getirmesi ba
kımından ekonomimize büyük katkıda bulunur
du.
Hükümet bu konuya, ciddiyetle eğilmelidir.
Sayın milletvekilleri, ihracat konusunda en
önemli meselemiz sınai mamul ihracatıdır. Bu
konuda Hükümetin almış olduğu tek tedbir, ihracedilen mamul maddelerin maliyetine girmiş
olan vergilerin iadesinden ibaretir. Bu, mâkul
ve zorunlu bir tedbirdir. Başka memleketler de
bunu yapmaktadır. Bu sebepten, ihracatta ver
gi iadesi, ihracatı teşvik edici bir tedbir değil,
sadece ihracata engel olan bir yükün, bir enge
lin kaldırılmasından ibarettir. Vergi iadesi ile
elde edilen maliyetler de ilk safhada, mallarımı
za serbest rekabet imkânı sağlıyamaz. Ayrıca
çeşitli yollarla desteklememiz lâzımdır.
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Ancak, bilindiği gibi ihracatın bu şekilde
desteklenmesine, ileri memleketlerin koymuş ol
duğu kurallar mânidir. GATT ve Ortak Pazar
anlaşmaları mânidir. Oysa Hükümet, bu millet
lerarası teşekküllerin kurallarına büyük bir sa
dakatle bağlıdır. Az gelişmiş memleketler için
özel imkânlar koparmak hususunda aktif bir
gayret göstermemektedir. Ve hele, Ortak Paza
ra girme sevdasından hâlâ vazgeçmemiştir.
' Şüphesiz primlerle mamul madde ihracatını
dsteklemek, ihracatın devletleştirilmesini zorun
lu kılar. Çünkü aksi halde, ihracatı geliştirmek
ihracatçıyı zengin etmek, havadan zengin etmek
sonucunu verir.
Sayın milletvekilleri, şimdi kısasa ithalâtı
mızın durumu hakkında da bilgi vermek istiyo
rum.
Kotaların ilânı ve ithal lisanslarının dağıtı
mından hemen sonra gazetelerimizin çoğunda
görülen aşağıdaki gibi ilânlar :
Anlaşmalı memleketlere ait
KOTA 86
Lisans sahipleri aşağıdaki numaraya
telefon etmeleri
Memleket adı ve telefon numarası.
Bunları genellikle görürüz. Bu işin içyüzü
nü bilenler bu ilânlardan ne anlaşılacağını pek
iyi bilmektedirler. Bu ilânların gerisinde itha
lât ticaretimizin gerçek yüzü yatmaktadır. Bu
günkü düzenin yarattığı ve gitikçe fakir halkı
mızın aleyhine işliyen dalavereli bir ticaret ha
yatı yatmaktadır.
İlk görüşte ithalât ticareti az çok sermaye
sahibi bütün tüccarlarımıza açık gibi görülü
yorsa da, gerçekte ithalât bugünkü şartlar için
de çok girift ve pahalı bir iş olduğundan Tür
kiye'nin ithalâtı sayısı iki yüzü geçmiyen bir
avuç tüccarın elindedir. İstanbul, Mersin, İz
mir ve Ankara gibi şehirlerimizin ticaret odala
rına binlerce, ithalâtçının kaydına raslanmasma
ve yine her kota devresinde sayıları binleri
af! an ithalâtçı tahsis talebinde bulunmalarına
rağmen, aslında bütün ithalâtımız birkaç yüz
firmanın eli ile yapılmaktadır. Hiçbir mübalâ
ğa yapılmadan denilebilir ki,,Merkez Bankasına
ithal lisansı talebinde bulunan firmaların yüzde
yetmişi birer paravan firma gibi hareket etmek
tedirler.

64 —

M. Meclisi

B : 48

Nitekim bir kota devresinde en az 8 veya 10
bin dolar kadar tahsis alabilmek için en as üç
aylık bir devre için 500 ile 600 binliralık bir ya
tırım yapmak gerekmektedir ve bu yatırım her
tüccara yaklaşık olarak 12 500 ile 15 000 lira
ya mal olmaktadır. Bu külfeti ve yatırımı pek
az firma göze alabildiğinden sermayeleri 100 ile
300 bin arasında olan firmaların çoğu büyük
firmaların paravanı veya peyki olarak hareket
etmektedirler. Verilen lisansların çoğu 300 ilâ
750 dolar arasında bâzı lisansların kıymeti 20
dolar civarında olması işleri son derece güçleş
tirmekte ve küçük ithalâtçıları bu işlerden vaz
geçmeye veya büyük firmaların peyki veya pa
ravanı olmaya itmektedir.
Sermaye ve kredi imkânları kıt olan. küçük
ithalâtçılar kendi güçlerini aşan taleplerini bü
yük firmaların yardımı ile yaparlar. Büyük it
halâtçı talepname başına çoğu hallerde 250 li
rayı aşmıyan ücretler ödiyerek, örtülü anlaşma
larla küçük ithalâtçıların haklarını satınalırlar.
istanbul ve İzmir'de yerleşmiş ve sayısı üç
yüzü geçmiyen bir avuç parazit firma, ellerin
deki malî imkânlardan faydalanarak küçük fir
maları organize ederler ve elde ettikleri tah
sisleri daha büyük firmalara devretmeye ba
karlar. Bu düzen ithalât fiyatlarının ilk ağızda
suni olarak yükseltilmesine yol açmaktadır.
Şöyle ki, bir ithalâtçı beher doların maliyetini
9.0524 yerine bazan 15 ten 21 liraya kadar yük
seltmektedir.
örneğin : Doların Merkez Bankasındaki
fiyatı
9.0524
İthalâtçı kendi adına lisansı talebetmişse banka faizi
2.00
Ortalama olarak paravan firmaya öde
diği
5.00
Yekûn Tl. 16.0524
Yani başka bir deyimle bir ithalâtçının do
lar için ödediği gerçek fiyat 16.000 lira civarın
dadır M, bu haddizatında fiilî bir devalüasyon
dur.
Şüphesiz ki bu fark fakir halkın sırtından
çıkmakta ve kurulmuş düzenden yararlanan
birkaç yüz kişi aralarında lisansları birbirlerine
devrederek fiyatların suni olarak artmasına sebebolmaktadırlar.
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Tahsisli mallar listesinde verilen lisanslar
çok kısıtlı olduğu için, ithalâtçı elindeki lisans
lardan âzami derecede yararlanmak istediğin
den, ithal edeceği malın fiyatını gerçek fiyatın
dan daha ucuz göstererek daha fazla mal ithal
etmeye kalkar, bu usul, suni ipek, formika, el
aletleri, elektrik motorları gibi mallarda pek
yaygındır. Fiyat farkını dış satıcıya karaborsa
dan ödiyen ithalâtçı, ithal ettiği malı daha ucuz
göstermekte Gümrük Vergisini daha az öde
mekte, fakat satışta yine paravan firma
lar kullanarak satış fiyatlarını şişirmekte
ve böylece güya ucuza ithal ettiği mal
ları aslında pahalıya piyasaya intikal ettir
mektedir. Bu işin içyüzünü Bakanlığın en üst
kademesindeki memurlarından tutun da en alt
kademede bulunan memurlar bilmektedir.
Sayın milletvekilleri,
Her geçen yıl kâr transferini artıran yabancı
özel sermaye üzerinde de durmak istiyoruz. A.
P. Hükümeti, hem sanayileşmek, hem de mamul
madde ihracını sağlamak bakımından yabancı
özel sermayeden çok şeyler ümidediyor görün
mektedir. Monopol ve oligopol bir durum arz
edsn yabancı sermaye, dışarıya ihraç yerine, iç
piyasayı sömürme daha kolayına geldiğinden bu
yola sapmaktadır. Üstelik üretilen malların sa
tış fiyatları, uluslararası fiyatlardan çok daha
yüksektir. Dolayısiyle kapasite genişletmelerini
durdurdukları an, transfer imkânları birden
bire büyüyecek, ödeme dengemizi sarsacaktır.
Renkli gazoz üretimi, yerli imalâtçıyı silip
süpürmek üzeredir. Ünilever - İş, Vita ve Sana
ile, yağ piyasası üzerinde demoklesin kılıcı gibi
durmaktadır. Lâstik, bakır tel, montaj sanayii,
ilâç sanayii için de aynı şeyleri söyliyebiliriz.
BAŞKAN — Sayın Karcı Yüce Meclisin
müsaade ettiği on dakika için bir dakikanız kal
dı. Lütfen toparlayınız.
ALİ KARCI (Devamla) — Teşekkür ederim
efendim.
Sayın milletvekilleri,
Halk Bankasının sermaye tezyidine gitmesini
memnuniyetle karşıladığımızı önemle belirtmek
i^tfiriz.

Gerçekten de küçük esnaf bugün çok müşkül
durumdadır, çaresizdir.
Halk Bankasının küçük esnafa doğru inme
ye çalışması çok olumlu bir harekettir. Halk
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Bankasının bundan önceki çalışmalarını olumlu I
Türkiye'de bugün en ziyade sıkıntısının çek
bulmadığımızı söylemek isteriz.
tiğimiz husus, hillî hasılamızın % 40 nı teşkil
Kulaklarımıza gelenlere inanmak icabederse,
eden ve vatandaşlarımızın % 70 nin alınterini
Ziraat Bankası nasıl, küçük çiftçinin değil de,
taşıyan tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ko
büyük köy ağalarının ve şehirdeki tüccarın ban
nusudur. Bu konu bir kısım tarım ürünlerinde
kası ise, Halk Bankası da küçük esnafın ban
rahatlıkla ele alınabilmekte ve gerçekleştiril
kası durumunda değildir. Olması lâzımgeldiği
mektedir. Meselâ Toprak Mahsûlleri Ofisi buğ
halde değildir. Gerek verilen paranın çok küçük
day ve her çeşit hububatın değerlendirilmesini
oluşu, gerek borç verirken öne koşulan zorluk
muvaffakiyetle yürütmektedir, Tütün, tekel
ları esnafı müşkül duruma düşürmektedir.
tarafından fındık, pamuk, kuru üzüm gibi bir
kısım mallar kooperatif birlikleri tarafından
Sayın milletvekilleri, sözlerim daha uzun fa
yapılan destekleme alımları ile değerlendiril
kat on dakika müsaade ettiniz, çok teşekkür
ederim. Hepinizi Türkiye İşçi Partisi Grupu
mektedir.
adına asygı ile selâmlarım.
Adalet Partisi iktidara geçer geçmez kuru
BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sa
lan kooperatifleri vasıtasiyle ayçiçeği ve yağlı
yın Halil Başol, buyurunuz.
tohumların fiyatlarını istikrara kavuşturmuş,
A. P. MECLİS GRUPU ADINA HALİL BA
bir milyona yakın Trakya köylüsünün alın te
ŞOL (Zonguldak) — Saym Başkan, sayın mil
rine en az yılda 100 milyon lira eklenmiştir.
letvekilleri, Ticaret Bakanlığının 1968 yılı büt
Toprak Mahsûlleri Ofisinin müdahelesini
çesi üzerindeki Adalet Partisi Grupunun görüş
temin
ederek 1966 yılına kadar el atılmamış bu
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda
lunan
çeltik ve pirinç fiyatlarını nispî istikrara
bulunuyorum.
kavuşturmuştur. Bu konu ile ilgili kurutma te
Ticaret Bakanlığının ekonomik hayatımız
sislerinin tamamlanmasından sonra çeltik çift
üzerinde çok önemli bir yeri vardır. Asrımı
çileri
yıllar yılı düştüğü çaresizlikten tamamen
zın Devleti, eski klâsik Devlet anlayışından
kurtarılacaktır.
başka ekonomik ve sosyal Devlet olma hüviye
tini de iktisabetmiştir.
Diğer sahalardaki destekleme alımları
Ekonomik olayların devamlı olarak toplum
memnunluk verecek nitelikte devam ettirilmiş
yararına gelişmesini sağlamak amaciyle Dev
tir. Buraya kadar arz edilen Tarım ürünleri,
let, hürriyet ve demokrasi prensipleri çerçeve
teşkilâtlandırma ve kısa vâdede finanse etme
sinde ekonomik hayatı tanzim etme vazifesini
gibi tedbirlerle değerlendirilebilmektedir. Fa
ve sorumluluğunu yüklenmiştir.
kat yaş meyve ve sebze, süt ve et gibi daya
İç ticaret ve dış ticaret sahasında ekonomi
nıklı olmıyan tarım ürünlerinin değerlendiril
mizin memleket gereklerine, iktisadi kalkınma
mesi teşkilâtlandırma ve kısa vadeli finansman
mızın hedef ve prensiplerine uygun olarak tan
tedbirlerinin ötesinde, uzun vadeli finansmana
zim vazifesi Ticaret Bakanlığına mevdu bulun
muhtaç yan tesislerin inşaasmı zaruri kılmak
maktadır.
tadır.
Sayın milletvekilleri,
Et kombinalarının ihtiyaca yetecek sayıda
Bu konudaki görüş ve temenilerimizi iki I ve nitelikte tesisi tamamlanmadıkça et istihsa
anagrupta toplanmak suretiyle, zamanın müsa
linin artırılması ve fiyatlarının istikrara kaadesi nisbetinde Yüce Heyetinize arz etmeye
vuşuturulması çok müşküldür.
çalışacağız. İç ticaret dış ticaret.
Gerekli konserve sanayii ve soğuk hava teİç
ticaret
konusundaki
görüşlerimizi
tesisleri ikmal edilmedikçe deniz ürünlerinin,
arz
ederken
iç ticaretin
düzenlenmesi
yaş meyve ve sebze gibi ürünlerin fiyatların
gayesine
matuf
olarak
tesis
olunmuş
daki şiddetli dalgalanmaların önüne geçilemez.
bulunan, Ziraat Bankası, Halk Banka
sı gibi kredi müesseselerince, Toprak Mahsulle
Süt Sanayii yeterli gelişmeye kavuşturulma
ri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, çeşitli koopera
dıkça süt istihsalinin teşvik edilmesinin, süt
tifler gibi pazarlama müesseselerine de temas
üreticisinin alın terinin değerlendirilmesinin
edeceğiz.
I bahis konusu olamıyacağı aşikârdır.
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Bugünün pazarla tekniği artık yalnız
ulaştırma ve depolama hizmetleriyle yürütüle
mez.
Bu konuda bilhassa dayanıksız malları nis
pî bir dayanma ve muhafaza müddetine kavuştuaracak olan yan tesislere şiddetli ihtiyaç var
dır.
Bütün bu gerçeklerin ışığı altında Et ve Ba
lık Kurumu, kombinaların ve soğuk hava de
polarının inşasına hız vermiştir.
Süt Sanayiinin inşaa halinde bulunan üç
fabrikası bitirilmek üzeredir. Üreticinin teşki
lâtlandırılmasına hızla devam olunmaktadır.
Yalnız 1967 yılında 1 000 e yakın kooperatif
kurulmuştur. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Teşki
lâtlandırılma Genel Müdürlüğü tarafından
proje grupları tesbit olunmuş ve 24 çeşit mad
denin değerlendirilmesi hususunda geniş bir
çalışmanın içine girmiştir.
Bütün bu gerçekler meydanda iken Cumhu
riyet Halk Partisinin, bütçenin tümü üzerinde
konuşan sözcüsü, üreticinin alın terini değer
lendirme konusunda sihirli bir değnek gibi ko
operatifçiliği tavsiye etmektedir. Eğer bundan
kasıt demokratik kooperatifçilik ise iktidarı
mız bu konu üzerinde ısrarla durmakta ve ted
birlerini yukarıda arz ettiğim şekilde çok da
ha geniş olarak tesbit etmektedir. Burada şunu
da ifade etmek isterim ki kooperatifleşme ve
Türk müstahsilinin alın terini değerlendirme
yolunda hangi iktidarın seyirci kaldığını Türk
köylüsü gayet iyi bilmektedir.
Muhterem milletvekilleri 1964 te ; 2,775 mil
yon lira olan zirai kredilerin 1967 de 5,650 mil
yon liraya eriştiğini ifade edersem zirai kredi
bakımından Türk çiftçiseini rahatlığa kavuş
turmak için alınan mesafenin önemini anla
mak mümkün olur. Hiç şüphesiz krediyle ilgili
meselelerin % 100 halledildiğini iddia edeme
yiz. Bu konudaki kredi nizamını daha rasyo
nel esaslara dayandırmak maksadiyle aynı kre
di ve kontrollü kredi sistemlerinin yerleşme
si hususundaki gayretler olumlu gelişmeler gös
terdikçe bu konudaki sıkıntılarımız günden
güne hafifliyecektir. Diğer yandan küçük es
naf ve sanatkârların teşkilâtlandırılması ve kredilendirilmesi konusundaki Halk Bankasının
çalışmaları, devam etmektedir.
1964 yılında 246,6. milyon lira olan küçük
esnaf ve sanatkârların kredi hacmi 1967 yılın
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da 796, 4. milyona ulaştırılmıştır. 1968 hedefi
1 milyardır.
Oorek zirai kredi pilâsmanları gerek Halk
Bankası pilâsmanları her şeyden önce para ve
kredi politikasiyle yakından ilgili ve müessese
lerin öz ve yabancı kaynaklarının durumu ile
de sınırlıdır.. Bu sınır iktidarımız devresinde
çok daha süratli olarak üretici lehine genişle
tilmiştir ve genişletilmeye devam olunacaktır.
Muhterem milletvekilleri, şimdi dış ticaret
konusuna geçiyorum. Bilindiği gibi dış ticaretle
ilgili meseleler dünya devletlerini pek çok il
gilendiren ve üzerinde ısrarla durulan bir ko
nudur. iktisaden az gelişmiş memleketlerde bu
konu daha da büyük önem kazanmaktadır.
Gelişmekte olan ekonomilerde bir taraftan yeni
kurulan sanayiin hammade ve malzeme ihtiya
cı, diğer taraftan yatırımların diş finansmanı,
çeşitli teknik krediler ve gelişmenin verdiği
asın tüketim temayülleri, ithalât taleplerini
süratle artırmakta ihracatın sınırlı gelişmesi de
ithalâtın finansmanını o nisbette güçleştir
mektedir.
Dış ticaretimiz üzerindeki mütalâalarımızı
bu temel düşüncelere dayamak suretiyle açık
lamaya çalışacağız.
1937 yılındaki ihracatımız 522 milyon do
lara ulaşmakla bir yıl evveline göre % 6,56
nisbetinde bir gelişme göstermiştir. Şurasını
memnuniyetle belirtmek gerekir ki, Birinci
Boş Yıllık Plândaki projeksiyonlarda Beş Yıl
lık toplam ihracat hedefi 2 milyar dolar ola
rak tahmin ve tesbit edildiği halde fiilî gerçek
leşme, 2,255 milyon dolar olmuştur.
ihracattaki beş yıllık gelişmeler tarım ürün
lerinde % 48 madencilik ürünlerinde % 95 sa
nayii ürünleri % 10 nisbetini bulmuştur. Buna
göre ihracat hacmındaki yeri ve gelişme nisbeti nazara alındığı takdirde, tarım ürünlerinin
ihracatın sürükleyici gücünü teşkil etmeye de
vam ettiği neticesine varılır.
Sanayi ürünlerindeki genel gelişme nisbeti
oldukça düşük görülmektedir. Ancak sanayi
ürünleri kategorisinde istihsali tarıma dayalı bu
lunan zeytinyağı, her nevi küsbeler ve kepek
gibi mahsullerle petrol mamulleri gibi son se
nelerde dâhilde tüketilen malların bulunması
doğru bir hükme varmayı güçleştirmektedir.
Sanayi ürünleri kategorisinde bulunup da
gerçek sanayi ürünlerini içine alan ve diğerleri
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başlığında toplanan malların ihracatındaki beş I
Tahsis belgeleri üzerindeki gayrinizami ta
yıllık gelişme nisbeti ise % 50 dir. Bu nisbet
sarrufları önlemek maksadiyle hammadde tah
ilerisi için ümit verici olmaktadır.
sislerinin, işletmelerin asgari rantabilite stokları
Tarım ürünleri ihracatında bilhassa yaş mey göz önünde bulundurularak yapılması hususun
ve ve sebze sahalarında güçlü bir potansiyelin
da tedbirler alınmasının faydalı olacağı kanaa
bulunduğu aşikârdır. Fındık, kuru üzüm, in
tindeyiz. Memleketimizde imal edilen malların
cir ve tütün gibi mahsullerin ihracatını tarife
kotalardaki listelerden çıkarılması hususundaki
kontenjanları, yeni sürüm sahaları temini gibi
çalışmalarda, dahilî imalât kapasitesinin toplam
tedbirlerle geliştirmeye çalışılırken diğer tarım
talebi karşılayıp karşılıymıyacağı üzerinde has
sal ürünlerin ihracı üzerinde de ısrarla durul
sasiyetle durulmalı, kalite düşüklüğü veya fi
malıdır. Bu maksatla yetiştirme ve üretim
yat yüksekliği gibi, sonradan hâsıl olacak du
tekniği, zirai mücadele, ihracata salih cinslerin rumların kontrolü yapılarak tedbirleri süratle
ıslahı, bu konudaki insan gücünün eğitimi, stanalınmalıdır.
dardizasyon ve ambalaj meseleleri gibi ihraca
Dış ticaret konusunu bitirmeden evvel sayın
tın tutucu unsurlarının izalesindeki çalışmaları
milletvekilleri
bir konuya temas etmek istiyo
hızlandırmak lâzımdır.
rum. Yıllar yılı bu kürsüden dış ticaret had
Şüphesiz bu çalışmalar münhasıran Ticaret
lerinin az gelişmiş memleketlerin aleyhine çalış
Bakanlığı vasıtasiyle yürütülemez, ilgili ba
tığı söylenegelmektedir ve bu doğrudur. T.t.P.
kanlıklarla koordoneli bir çalışma düzenine gi
sinin sayın sözcüsü, eğer sadece bu gerçeği ifa
rilmesinde faydalar vardır.
de etmekle kalmış olsaydı mesele yoktu. Yalnız
ithalât konusundaki görüşlerimize gelince :
sanayi mallarından bir traktörün alınabilmesi
Bilindiği gibi ithalâtımız 6 aylık kotalar sis
için muhtelif memleketlerde, muayyen senelerde
temine göre yürütülmektedir. Bu sistem mah ne miktar zirai ürün verilmesi lâzımgeldiği ko
dut bulunan ithalât kaynaklarımızın ekonomik
nusunu burada işliyerek, misaller vererek, dış
gelişmemiz için en uygun sahalara tahsisini ön
ticaret hadlerinin nasıl az gelişmiş memleket
görmekte ve 1958 senesinden beri başarılı bir
ler aleyhine çalıştığını izah etti. Doğrudur.
şekilde tatbik olunmaktadır.
Nisbetlerin ne derece olduğunu
söyliyemem
ama,
gerçek
olan
bir
şey
varsa,
az
gelişmiş
Mevcut sanayiimizin faaliyetlerini muntazam
memleketlerin dış ticaret hadleri devamlı olarak
devam ettirebilmesi için çeşitli yedek parçala
aleyhe çalışır. Ancak, muhterem arkadaşımız
rın ve bâzı malzemelerin ithalâtı liberasyon lis
hemen bunun arkasından «Geliniz şu dış tica
telerine alınmakta, diğer maddeler tahsisli ithal
reti
devletleştirelim» buyurdular. Anlıyamadımalları listelerinde ve çeşitli müesseselerin
ğım
bir nokta oldu. Dış ticareti Devlet eline
emrinde bulundurulmaktadır, ithalâtımız 1967
verdiğiniz
takdirde, acaba Türkiye az gelişmiş
senesinde 684 milyon dolar olarak gerçekleşmiş
likten o anda kurtulup münhasıran sanayi ma
tir. Bunun yüzde 47,9 u hammaddelere, yüzde
mulleri ihraceden bir memleket mi olacaktır.
47,2 si yatırım mallarına, yüzde 4,9 u da tü
Eğer böyle olacak ise, o zaman dış ticaret had
ketim mallarına tahsis olunmuştur. 1967 sene
lerinin
aleyhte çalışması dış ticaretin devlet
si ihracatının plân hedeflerini aşan bir nisbetleştirilmesi
için bir gerekçe olarak orta yere sü
te gerçekleşmiş olmasına rağmen, ithalâtın prog
rülebilir. Ben de bunu kabul edebilirim. Ama,
ram hedeflerinin gerisinde kalmış olması, ih
böyle olmasına imkân bulunmadığına nazaran
racat dışındaki kaynaklarım tahminler seviye
dış ticaret hadlerini gerekçe olarak zikretmek
sinde gerçekleştirilememiş olmasındandır.
suretiyle, dış ticaretin devletleştirilmesini taBurada şunu memnuniyetle belirtelim ki, 20
lebetmek, bir kimseye, madem ki yüzme bilmi
nci kotada müzmin bir şikâyet konusu halinde
yorsun, niçin ağaca çıkıyorsun demek kadar tu
bulunan mutemetlik müessesesini ıslah hususun tarsız bir davranıştır.
da bâzı tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu
tedbirlerin neticelerinin de şikâyetleri kısmen
Muhterem milletvekilleri; ekonomimizin is
bertaraf edecek şekilde tecelli etmesini gönül
tikrar içinde gelişmesi, şüphesiz üzerinde ısrarla
den dileriz.
| durulacak meselelerden birisidir. Bu sebeple
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sözlerimizi bitirmeden evvel yıllık fiyat hareket
lerine de kısaca değinmekte fayda vardır.
Toptan eşya fiyatları endeksi 1967 yılında,
1966 yılına nazaran yüzde 5,2, Ankara geçinme
endeksi yüzde 6,4, İstanbul geçinme endeksi
yüzde 14 nisbetinde bir yükselme kaydetmiştir.
Kamu gelirlerini artırmak hususunda 1967 yılı
başlarında yapılan bâzı vergi zamları ile bâzı
Devlet teşekküllerinin iktisadi zaruretler ne
ticesi mamullerine yapmış oldukları bâzı fiyat
zamları toptan eşya fiyatları endeksine yüz
de 2,4, geçinme endekslerine yüzde 1,1 nisbe
tinde aksetmiş bulunmaktadır. Toptan eşya
fiyatlarındaki ve Ankara geçinme endeksindeki
bu artışlar, yükselen dünya konjonktürü mu
vacehesinde, istikrarlı bir ekonomik durumun
ifadesidir. Esasen geçinme endekslerinde gö
rülen artışlar gıda maddeleri fiyatlarında, özel
likle et fiyatlarında vâki artışlardan ileri gel
miştir. Gerçekten et fiyatları memleketimizde
1967 yılında genel olarak yüzde 23,5 Ankara'da
yüzde 18, İstanbul'da yüzde 40 oranında yüksel
miştir. Et fiyatlarının çeşitli yollarla ve çe
şitli mülâhazalarla sabit tutulmaya çalışılması,
hayvancılığın inkişafına mâni olduğu gibi, dış
memleketlere yapılan külliyetli miktardaki
canlı hayvan kaçakçılığının da nedenlerinden
birisini teşkil etmekte idi.
Ayrıca, bu yıl kışın devamlı ve sert oluşu
büyük istihlâk merkezlerindeki özel birtakım
istihsal maddelerinin ikmali yapılmadığından
dolayı kısa süreli artışları da icabettirdi. İşte
en büyük istihlâk merkezi olan
istanbul'da
yadırganacak miktarda büyük bir geçinme en
deksi yükselişi bu sebepten hâsıl olmuştur.
Bütün bu hususlar nazara alındığı takdir
de, Türk ekonomisinin istikrar içinde geliş
mekte olduğunu rahatlıkla söylemek müm
kündür. Bu istikrarın bundan sonraki yıllarda
da devam ettirilmesi grupumuzun en halisane
temennisidir.
Muhterem milletvekilleri, sözlerime bir ko
nuda daha birkaç temenni eklemek suretiyle ni
hayet vereceğim. Kredi müessesemiz, özellikle
büyük sanatkâr kütlesini, küçük sanat erbabı
nı finanse eden Halk Bankası ile köylü küt
lesini finanse eden Ziraat Bankasının kaynak
larının süratle artırılması ve malî durumunun
yükseltilmesi hususunda Sayın Ticaret Bakanı
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mızın özellikle gayret göstermesini grupumuz
adına tekrar rica etmek isteriz.
Burada sözlerime son verirken, Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin Büyük Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti
nize grupumun saygılarını sunarım. (A.P. sıra
larından, alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem milletivekillerı. ki
fayet önergesi gelmiştir. Söz Sayın Bakanın
dır. Buyurun Sayın Bakan. (A.P. sıralarından
alkışlar)
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; sözlerimin başında bütçemize gösterilen
ilgiye ve yurdumuzun ekonomik meselelerini
inceliyerek bunları dile getiren değerli sözcüle
re teşekkür etmek istiyorum.
Bugün bütün dünyada ve özellikle plânlı bir
kalkınma içinde bulunan yurdumuzda ekonomik
konular politika içinde ağırlığını kabul ettir
miştir. Bu sebeple dile getirilen meseleleri
cevaplamadan önce Bakanlığıma ait önemli
bâzı konuların kısa bir özetini vermek isti
yorum.
Bilindiği gibi, 1967 senesi, Birinci Beş Yıl
lık Plânın son yılı idi. 1966 senesi içinde eko
nomimiz hızlı bir kalkınmayı başarmıştır. 1967
yılında aynı hızın devamı güçlük arz edece
ğinden, buna göre tanzim edilmiş bir prog
ram içinde yürünmüştür. 1967 yılı bu açıdan
ele alındığında hızlı sayılacak bir ekonomik
gelişmeye rağmen fiyat istikran, iddiaların
hilâfına korunmuştur. Bu gelişme yardımcı is
tihsal artışı, gelişen kredi imkânları ile destek
lenmiştir. Zirai, sınai ve ticari kredilerde, kü
çük esnaf ve sanatkâr kredilerinde değişik
oranlarda kredi genişlemesi uygulanmıştır.
Kredilerin ve kaynakların, istihsal ve ihracatı
artırıcı istikamette değerlendirildiğini ifade
etmek istiyorum, özellikle destekleme alım
larına müstahsil
malının değerlendirilmesi
kadar ihracat gelirimizin artması istikametin
de bu yıl da devam edilmiştir. Ekonomimizin
henüz teşkilâtlanmamış kollarında, özellikle yaş
meyva ve sebze sahasında bu hizmetimiz az ol
muştur. 1967 yılında bölgemizde önemli siya
si olaylar cereyan etmesine rağmen dış ti
caretimiz, özellikle ihracatımız gelişmesine de
vam etmiştir. 1967 yılı ihracatımız 523 milyon
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dolara yaklaşmış ve program hedefini 13 mil
yon dolar aşmıştır. İhracatımızın menfi faktör
lere rağmen gelişmesine ve resmî ve özel sek
törlerin işbirliğine dayanan gayretlerinin neti
cesidir.
Bu sebeple resmî sektörde olsun, özel sek
törde olsun bu gayretlere katılmış her vazifeli
ye huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum.
1968 yılı içinde de daha büyük bir gayretle
daha iyi neticeler alacağımıza inanıyorum.
1967 yılı programındaki hedeflerde geri ka
lan ithalâtımızdır. Proje kredilerindeki forma
lite gereğinden ve tediye bilançosu girişinde
yer alan bâzı kalemlerdeki gerilemelerin neti
cesi olan bu kısıntının 1968 yılındaki çalışmala
rımızla telâfisi sağlanacaktır.
Dış ticaretimizdeki gelişmenin kliring an
laşmalı memleketler istikametinde artan sey
ri konusuna kısaca değinmek istiyorum.
Bilindiği gibi, dış ticaret gruplarımız; İkti
sadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD)
memleketleriyle ilişkili olan memleketler, kli
ring anlaşmalı memeketler ve serbest dövizle
anlaşmalı memleketler olarak toplanmaktadır.
Bu grupların içinde
kliring anlaşmalı
memleketlerin yeri, serbest dövizle tediye esası
nın dışında yürütüldüğü ve kliring hesabı için
de tasfiye edildiği için özellik arz ediyor.
Bu konuya ağırlığı, değerli parti sözcüleri
daha çok Senatoda verdiler. Buna rağmen ce
vabımızı burada arz etmekte ve konuyu huzu
runuzda kısa da olsa getirmekte fayda düşün
dük.
Umumiyetle serbest dövizle tediye imkânının
sağladığı faydaya bakarak, kliringli hesaplar
pek iltifat görmez. Buna rağmen ekonomimizin
bâzı güçlüklerini bu tarz bir dış ticaret meka
nizması içinde çözme zorunluğu hiçbir partiyi
böyle bir yoldan ayıramamıştır.
özellikle kliring hesaplarının muhatabı mem
leketler, siyasi rejim itibariyle ve ekonomik dü
zenleri itibariyle de bizden farklı yapıdadırlar.
Böyle bir bünye içinde ticari münasebetlerin
tesisi lüzumlu görülürse bunun şeklinin de
kliring anlaşmaları içinde yürütülmesi bir ne
vi zaruret olduğu sonucuna varılır.
Bu zorunlukla ticari münasebetleri ikili
anlaşmalarla düzenlerken, bu tarz anlaşmalar
yekûnunun umumi dış ticaret hacmi içindeki
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yeri de yıllık programlarla ve miktar olarak da
tesbit edilmektedir.
Kliring anlaşmalıların program içindeki realizasyonları 1964 yılı hariç, 1963, 1965, 1966,
1967 seneleri için programın biraz
üzerinde
gerçekleşmiştir ve umumi olarak ikili anlaşma
ların ithalâttaki, ihracattaki nispî yeri şöyle
dir :
İthalâtta
1963
1964
1965
1966
1967

te
te
te
da
de

%
%
%
%
%

9,3
9,8
11,9
13,5
15,3

ihracatta
%
%
%
%
%

12
12,4
18
18,1
18,3 tür.

iddia edilen, ikili anlaşmaların dış ticaret
hacmi içinde yüzde 20 nin üzerindeki seyrini bu
suretle izah etmiş ve cevaplamış oluyorum.
Ekonomideki gelişmeye paralel olarak tica
ret hacminin artması tabiî bir sonuçtur. Şüp
hesiz, biz de serbest döviz bölgeleriyle olan ti
cari ilişkilerimizin daha süratle gelişmesi arzu
ve görşünü savunuyoruz.
Bu maksatla dış ticaretimizde müspet sayı
lan bu gelişmeye rağmen daha köklü tedbirle
ri gerçekleştirmenin zorunluğunu müdrik ola
rak çalışmalarımızı düzenlemiş bulunuyoruz.
Bu cümleden olarak ihracatımızın gelişme
si ve bünye değişmesine imkân verecek tedbir
ler üzerinde çalışmaktayız.
Dış ticaret merkez teşkilâtında yaptığımız
organizasyon, değişimi ile gelişmelerin daha ya
kından izlenmesi ve yürütülmesi gibi idari ted
birlere ilâveten, dış pazarlarda yerleşme ve
hamleci bir güc kazanma tedbirlerine gidil
miştir.
Özellikle yeni pazarlar temini için dış ku
ruluş teşkilâtımıza Suudî Arabistan, Libya,
Danimarka, Romanya ve 1968 Martından iti
baren de Kuveyt ataşelikleri eklenmiş bulunu
yor.
Küvey'te G-İMA ile, Kuveytli bir firma ara
sında tesis edilen ortaklık anlaşması ile fou pa
zara daha müessir şekilde girme yoluna gi
dilmiş ve orada 28 Şubatta başlayıp 1 ay sü
recek bir sergi düzenlenmiştir.
1967 yılı dış ekonomik ilişkilerimiz açısın
dan da önemli bir yıl olmuştur.
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'GATT'da Kennedy Raund çerçevesinde sağ
lanmış tavizlere ilâve olarak Ortak Pazarda
geleneksel ihraç maddelerimize ilâveten sınai
nitelikteki yeni maddelerin kontenjanları tesis
edilmiş ve artırılmıştır. ROD Anlaşması için
de, iran, Pakistan ile olan ticari münasebetle
rimiz hissedilir bir artış düzenine girmiştir.
1968 Şubatında Hindistan'da toplanan ikin
ci Dünya Ticaret ve Kalkınma Konferansının,
ticaretimiz ve binnetice ekonomik gelişmemiz
bakımından müspet unsurlar getireceği ümidi
ni taşıyoruz.
Yeni pazarlar kazanma gayreti içinde 1967
yılında Tunus ve Cezayir'le iş'arî liste ve ser
best döviz esasına müstenit birer Ticaret Anlaş
ması imzalanmıştır.
Bu suretle, serbest döviz bölgesiyle olan ti
cari ilişkilerimizin artırlması gayretine 1968
yılında da devam edilecektir.
Dış ticaret hadlerinin az gelişmişler aleyhine
işlemesinin Türkiye için de ifade edilip edil
mediğini sormak isterim, özellikle dış ticaret
hadlerine ait endekslerin tanzimi yurdumuzda
bir müddet denenmiş ve 1963 ten itibaren bu
neşriyat durmuştur.
Sayın Karcı'nm verdiği rakamlar, bu ba
kımdan Türkiye için hangi donelere dayanıyor,
bunu tartışmak mümkündür. Bu sebeple ista
tistik! doneler olmadan, bunu ilmî ve gerçek
şekilde hüküm olarak ifade etmek mümkün
değildir. Bakanlığımız yeniden düzenlenen 1967
yılı dış ticaret istatistiklerinin neşrini mütaakıp dış ticaret hadlerinin teslbitine ve endeks
lerinin yayımına muhtemelen 1968 sonunda
geçmiş olacaktır. Böylece yurdumuz için bu
konuyu daha ilmî yönü ile inceleme fırsatı doğ
muş olacaktır.
Bununla beraber, Türkiye'de müstahsil mal
larından özellikle ihracatta önemli yeri olan
tarım ürünlerine uygulanan taban fiyat politi
kası ve müstahsil kuruluşlar olan Tariş, Çukobirlik ve Fiskobirlik gilbi teşekküller vasıtasiyle uyguladığımız destekleme alımları
müstahsil malının değer fiyatla satımında dış
pazar fiyatlarına paralel olarak kıymetlendir
me imkânını vermiştir.
Ayrıca dış pazarda, Üçlü Üzüm Anlaşmasiyle üzümde müstakar fiyat, fındığın dış pa
zarda belli bir seviyenin altına düşmesini ön-
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liyen düzenleme tedbirleri daha geniş mânada
değerlendirmenin örnekleri olarak gösterilebi
lir.
Bu, çok yönlü değerlendirme tedbirlerine ait
örnekleri bilip de bilmemek görünmek, Türki
ye'yi karanlık gösterme gayretleri, sadece ku
sur arama gayretleri bizim inandığımız ve an
ladığımız mânada muhalefet örneği değildir.
Fındık müstahsıllarının 1966 yılı istihsali
nin % 70, % 75 i Piskabirlik^e toplanmış ve
1967 fındık ihraç gelirimiz 85 milyon dolar
la rekor bir seviyeye ulaşmıştır.
Pamuk için de aynı husus söylenebilir. Müs
tahsil teşekküllerin taban fiyatın üzerindeki
mubayaaları desteklenmiş ve dünya pamuk
konjonktürüne uyma imkânı verilmiştir. Böy
lece 54 sente satılan pamuk 73 sente kadar sa
tış şansı kazanmış ve bu fark müstahsilin ve
onun teşekküllerinin elinde kalmıştır. Bu, fi
yat düzenleyici mekanizma değildir de nedir?
Muhterem milletvekilleri, Türkiye süratle
gelişen bir ülkedir. Türkiye modern Devlet
anlayışı içinde süratle teşkilâtlanan bir ülke
dir. Bu anlayış içinde, müstahsil teşekkülle
rinin kuruluş ve gelişmesine 1968 yılı içinde de
devam edeceğiz.
Müstahsilin alınterini bu düzen içinde de
ğerlendirmenin yeni örneklerini vereceğiz.
Dış ticaret konusunu bitirmeden, Sayın
Ecevit'in temas ettiği bir tahmini veya gö
rüşü cevaplamak isterim. 1967 yılı ithalâtı
nın program hedefi altında kalması ve 1968
yılı için tesbit edilen kalkınma hızının yüksaı bulunması esasına dayanarak bina edilen
kanaatleri cevaplamak istiyorum.
Evvelâ 1967 yılı ihal programında sınai
hammadde kısıntısı olmamıştır. Sanayiin üre
tim hedeflerinin altında kalma endişesi bu ha
liyle bir vehimdir.
Sanayi istihsal endekslerini tetkik ettiği
mizde; 1952 yılı 100 kabul edilirse, nispî ola
rak genel endeks 1963 te 300, 1964 te 393,
1965 ts 432, 1966 da 510, 1967 de 567 ye yük
selmiştir.
1952 ye oranla sanayi istihsal 5,5 misli artış
seyretmiştir ve devamlı bir artış istikametin
dedir.
Bunun içinde imalât sanayii 1952 emsali 100
olarak kabul edilirse, nispî olarak 1963 te 405,
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1964 te 530, 1965 te 607, 1966 da 775, 1967
de 910 olmuştur, yani imalât sanayiinde, 1952
ye oranla 9 misli bir artış olmuştur ve is
tihsal devamlı olarak yükselmiştir.
Şu halde, bu istihsal artışı devam ederken,
1968 için yapılan kehaneti isabetli görmüyoruz.
Ekonomi ilminde bu tarz hüküm yerine Ceteris - Paribos terimini kullanmanın ihtiyatlılık olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Yurdumuzda iç ticaretin gelişme ve düzen
lenmesinde fayda gördüğümüz hususlar vardır.
Müstahsilin elde etiği mahsulü değer fiyatla
satabilmesine imkân hazırlamak ve alım ve
satımların açıklık içinde cereyanını düzenle
mek için. Borsa kuruluşlarının yurt sathında
yayılmasını temin ve teşvik maksadiyle bu yıl
Ticaret Bakanlığı Bütçesine 500 bin lira öde
nek konulmuştur.
Sayın Nihat Diler arkadaşımızın temas et
tiği canlı hayvan borsaları konusu bu ödenek
içinde teşvik unsuru ele alınarfak gerçekleş
tirilecektir. Bu ödeneği, yeni kurulan borsala
rın yaşama şartlarını takviye, mevcut ve güç
şartlarda olanların durumlarını ıslâh maksa
diyle kullanacağız.
Ayrıca bölgesel kalkınmalarda önemli rolü
olan, , iç turizmin gelişmesine büyük faydalar
sağlıyan millî fuar, sergi ve panayırların
tertip ve tanzimine önem vermekte ve teşvik
etmeye devam edeceğiz. Bu maksatla bu yıl
bütçemize geçen seneki miktarda 600 bin lira
lık bir tahsisat koymuş bulunuyoruz.
Toptan ve prekende satışa arz edilen za
ruri ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketler ni
.yakından takibedebilmek için yeniden teşkilât
lanma teşebbüsüne başlanmıştır.
Bu çalışmalar neticesi : Geniş müstehlik küt
lelerin yiyecek ve içecek maddeleri gibi za
ruri ihtiyaçlarını mutazarrır olmadan kolay
lıkla temin için isabetli tedbirler alınması müm
kün olabilecektir.
Bu maksatla GİMA ile işbirliği yapılmakta
ve büyük şehirlerde teşekkül ve şahısların iş
tirakiyle mahallî CrîMA'lar kurulması üzerinde
çalışmaktayız.
Esnaf ve sanatkârların memleket ekono
misindeki yerlerini alacak şekilde teşkilâtlan
maları konusunda bugüne kadar gösterilen gay
retlere devam olunacaktır.
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Fiyat hareketlerine ait konuyu sayın hatip
arkadaşlarım eleştirdiler. Bu konuda daha sıh
hatli rakamlar Yüce Meclis'e arz etmekte fay
da görüyorum.
Toptan eşya fiyatları genel indeksi :
Toptan eşya fiyatları genel endeksi, 1966 yıl
lık ortalaması 306 iken. 1967 yılında yıllık orta
lama 322 olmak suretiyle % 5,2 oranında artış
göstermiştir.
Bu artışın % 2,4 lük kısmı, 1967 yılı baş
larında yapılan, kamu gelirlerini artırma sa
dedindeki vergi zamları ile bâzı Devlet Teşek
küllerinin kaynak yaratmak amaciyle mamulle
rine yapmış oldukları fiyat zamlarından ileri
gelmiştir.
Aynı yıllar arasında gıda maddeleri grubun
daki artış % 4,2 sınai hammaddeleri ve yarı ma
mulleri grubundaki artış % 7 oranında olmuş
tur.
Gıda grubundaki artışın da başlıca yeri canlı
hayvan fiyatlarında olmuş ve 1967 yılında 1966
yılına nisbetle % 18,1 ve hayvan mahsulleri fi
yatları aynı yıllar arasında % 10,4 oranında
yükselmiştir.
Sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grupu endeksinde görülen % 7 oranındaki artışın
% 4,3 lük kısmı yukarıda mahiyeti arz olunan
zamların sonucu olmuştur.
Toptan eşya fiyatları genel endeksinde 1961 1966 yılları arasında beher yıl için ortalama artış
oranı % 4,7 dir.
Bu artış seyrinin yıllar arasındaki durumu
şu şekilde gösterilebilir.
1962 yılında artış % 5,7
1963
»
% 4,2
1964
»
% 0,7 oranında düşmüş
1965
»
% 8,9
1966
»
% 4,4
Bu hale göre, 1962 ve 1965 yıllarında husule
gelen fiyat artışları 1967 yılındaki artışın üs
sünde olmuştur.
1968 Ocak ayı endeksi 328'e yükselmek suretiyle, bir evvelki aya nazaran ancak 2 puan ar
tış göstermiştir.
Mevsimlik temayüllere göre, Aralık ve Ocak
ayları arasındaki artış farkının % 1,7 olması
gerekirken, fiilî duruma göre yukarıda arz olu
nan 2 puanlık artış % 0,6 ya tekabül etmektedir.
Bir yıl evvelki devrede, yani 1966 Aralık 1967
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Ocak ayları arasındaki filî artış ise % 2,9 ol
muştur. 1967 Ocak ayındaki yükselişin sebebi,
Devlet sektörüne ait bâzı mamullerin fiyatlarına
zam yapılacağı haberleri karşısında, piyasada
husule gelen psikolojik etkilerin 1967 yılı Ocak
ayı endeksini 1966 Aralık ayı endeksine naza
ran fazlaca yükseltmiş olmasıdır.
Bütün memleketlerde olduğu gibi, memle
ketimizde de fiyatlar yükselme istidadı göster
mektedir. Bu itibarla, fiyat artışlarını, memle
ket ekonomisinde olduğu gibi, Dünya ekonomi
sindeki gelişmelerin sonucu olarak da değer
lendirmek yerinde olur.
Burada önemli olan husus artış oranlarının,
geçen yıllarla birlikte mütalâa olunması su
retiyle, genel fiyat trendine göre yerinin ve şid
detinin tâyin edilmesidir.
Memleketimiz için, 1950 - 1965 yılları ara
sındaki 15 yıllık devre esas alınmak su
retiyle fiyat trendinin toptan eşya fiyat
ları genel endeksinin 1967 yıllık orta
laması 327 olduğ takdirde ancak trend seviye
sine çıkabilmektedir. Halbuki fiilî endeks 322'yi
bularak trend seviyesinin 5 puvan altında kal
maktadır.
Geçim endekslerine de kısaca temas etmek
istiyorum :
Ankara geçinme endeksinin 1967 yıllık orta
laması 317, istanbul geçinme endeksinin ise
341 olmuş ve bu suretle 1966 yılına nazaran An
kara geçinme endeksinde % 6>4, istanbul geçin
me endeksinde ise % 14 oranında yükselme hu
sule gelmiştir.
Geçinme endekslerinin yükselmesinde gıda
grupları daha fazla tesirini göstermiş, gıda
gruplarının yükselmelerinde ise et fiyatlarının
etkisi kuvvetli olmuştur.
Et fiyatlarındaki bu süratli yükselmenin
özel sebepleri vardır. Bir defa et üzerinde ev
velce ihdas edilen narh sistemi 1963 den itibaren
kaldırlımıştır.
Konu, müstahsil malının değerlendirilmesi
içinde ve mevsimlik fiyat dalgalanmaları çerçe
vesinde ele alındığında, bu gelişmeyi tabiî say
mak gerekecektir.
Bununla beraber et üretimin gelişmesi için
özellikle besiciliği teşvik yanında Et ve Balık
Kurumunca ilk defa olarak 7 224 ton seviyesin
de dondurulmuş et stoku ve canlı stok olarak
— 73
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tesis edilen stoklar fiyatların yukarı çıkışını ön
lemek maksadiyle yapılmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, muhtelif değerli
konuşmacı arkadaşların temas ettikleri kredi
konusuna özellikle değinmek istiyorum.
Her ne kadar bu konu, tefecilikle alâkalı
araştırma önergesi için hazırladığımız cevaplar
içinde daha geniş tartışılacak ise de bu konuya
değerli konuşmacıların teması neticesi bâzı açık
lamalar zaruri oluyor.
ikinci Beş Yıllık Plânın 1 nci yılında :
1968 yılı programında kredi alanında alı
nacak tedbirlerin, bu konuda önemli bir adım
sayılması gerektiğine işaret etmek isterim.
özellikle; orta vadeli kredi, selektif kredi,
işletme rehni, fonlar, sanayi ve ihracatçı senet
lerine düşük faizle reeskont imkânı, turizm kre
disine ait tedbirler birçok yenilikler ve teş
vik unsurlarını beraberinde getirmektedir.
1968 e ait derpiş edilen bu tedbirlerin dışın
da mevzuu eleştirmek ve bilgi vermek doğru
olacaktır.
Kredi konusunda ileri sürülen iddialar iki
kısımda derpiş edilmiştir;
1. Kredilerin dağılımı sektörlerin G.S.M.H.
daki payı oranında değildir.
2. Umumi kredi hacmi içinde büyük kısım
ticaret sektörüne verilmektedir.
Bu konu incelenirken kaynak olarak, plân
lamanın neşriyatı ve Merkez Bankası bültenleri
alınmıştır.
Şüphesiz doğru olan da budur. Ancak ince
leme ve değerlendirme hataları ve özellikle özel
bir inceleme neticesi plânlamanın araştırma ra
porunda araştırmacının şahsi hatası iddia sa
hiplerini yanlış neticelere götürmektedir. Bun
ları yeri gelince açıklayacağım.
Merkez Bankası Eylül 1967 Bülteninde kre
dilerin 4,5 milyarı çiftçiye
540 milyonu esnaf ve sanatkâra
1 013 milyonu Sanayiciye
14 milyarı ticari krediye gidiyor tarzında
Meclis zabıtlarına muhterem parti sözcüleri bu
hususu tescil ettirmiş bulunuyor.
Bu tahlil doğru değildir. 14 milyar olarak
ifade edilen ticari kredilerin büyük ksımı bu
nam altında toplanmasına rağmen 1967 yılı
Ağustos rakamlarına göre ticari kredilerin
% 41,54 ü sanayi sektörüne aktarılmaktadır.
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Plasman artışı yanında kredi dağıtım usul
Buna ait dokümanı tefecilik görüşmesinde de j
lerinin düzeltilmesi üzerinde de durulmuş aylık
taylı olarak açıklıyacağım. Nispî olarak ve kı
kredi sistemi geliştirilmiş, kredi birimleri ve
saca ticari krediler içinde ayrıca sanayiin yüz
toprak değer baremleri ıslah edilmiştir.
de 41,5 nispetindeki sanayi sektörüne ait kredi
2. Teminat konusunda yapılan değişiklik ve
lere burada temas etmek isterim.
yenilikler
:
Kredilerin sektörlerin gayrisâfi millî hâsıla
Üreticilerin kredi temininde, teminat bakı
daki payı oranındaki dağılımı konusunda da
mından karşılaştıkları güçlükleri halletmek üze
düne ve bugüne ait söylenecek çok husus var
re bâzı kolaylıklar getirilmiştir.
dır.
500 den fazla Şubenin toprak değer baremNispî olarak sektörlere göre kredilerin dağı
I leri yenilenmiş, geri kalanı için de çalışmalar
lımını seneler itibariyle arz ediyorum.
hızlandırılmıştır.
Zirai sektörün gayrisâfi millî hâsıladaki
Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinde
payı nisbetindeki kredi payı şöyledir :
peşin, teminat yerine kredilerle yaptırılan bina
1963 te %
9,7
ve tesisler, edinilen araçların teminat olarak
1964 te % 11,8
kabulü prensibi konulmuştur.
1965 te % 12,7
Tapulama ve Kadastro işlemi ikmal edilme
1966 da % 15,6
miş bölgelerde her çeşit kredilerin müteselsil
kefaletle açılması tatbikatına genişlik verilmiş
Sanayi sektörünün gayrisâfi millî hâsıladaki
tir.
payı nisbetindeki kredi payı şöyledir :
Zirai krediler için bâzı bakımlardan mah
1963 te % 29,3
zurlu görülen tüccar kefaleti ile kredi açma
1964 te % 22
sistemi yürürlükten kaldırılmıştır.
1965 te % 32,5
1966 da %

41,6

Kredi birimlerindeki artışlar :
Çiftçilerin artan tarımsal faaliyet masraf
larını karşılamak ve ürünlerini az fiyatla elden
1963 te % 22,5
I çıkarmalarını önlemek üzere: Çevirme, sürüm
1964 te % 20,3
satış, tesis ve edindirme kredilerinde uygulan
1965 te % 22,8
makta olan ikraz birimleri, % 300 e kadar de
1966 da % 25,1
ğişen miktarlarda artırılmıştır.
Bu nisbetler ele alınırsa esas arzu edilen
Kredi dağıtımının süratini artıran değişik
zirai ve sınai sahadaki kr;edi gelişmesi diğer sa
likler :
halara nazaran daha büyük ölçüde olmuştur.
Çiftçilerin ihtiyacı olan kredileri, zaman
Kredilerde tartışılan husus ihtiyaca nisbetle
kaybına meydan vermeden süratle temin edebil
yeterli olup olmadığı hususudur. Şüphesiz bu
melerini sağlamak için Banka şubelerine tanınan
konu imkânlara göre yapılacak gelişmelerle
şahıs haddi yetkileri artırılmış, gübre ve sertifi
alâkalıdır.
kalı tohumluk gibi üretim girdilerinin plasman
Kredi konusundaki geniş tartışmayı araştır
la bağlı kalınmadan kredi ile tevzii prensibi ka
ma önergesine bırakarak Ziraat Bankası ve Zirai
bul edilmiştir.
krediler hakkında bilgi arz etmek istiyorum.
Proje esasına göre kredi verilmesi prensibi
Ziraat Bankasının zirai kredilerle ilgili ça
getirilmiştir.
lışmaları özet olarak :
Bankaca çiftçilere açılan kredilerin üretici
1. Zirai kredi plâsmanlarmdaki gelişmedeki
ler tarafından en iyi bir şekilde kullanılmasını
miktar olarak şöyledir :
ve üretim kapasitelerini artırmasını teminen,
1964 yılında zirai kredilerin hacmi 2 775
hayvancılık, meyva bahçeleri ve üzüm bağları
milyon, 1965 te 3 287 milyon, 1966 da 3 992
konusundaki kredilerin, Tarım Bakanlığı teşki
milyon, 1967 de 5 160 milyon, 1968 programın
lâtı ile müştereken hazırlanacak proje esasına
da 6 924 milyon ve bu artış oranı 1966 da 1967
göre, verilmesi, kabul edilmiş ve bu yönden tatye nisbetle 1 168 milyon, 1967 ile 1968 artışı
| bikata başlanmıştır.
1 764 milyon liradır.
Ticari sektörün kredileri ise şöyledir :
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Kredi konusunda yapılan yeni teşebbüsleri
de değerli üyelere arz etmek isterim. Bankanın,
yurt dâhilinde üretilen ürünlerin, miktar ve ka
litesini yükseltmek, işlenerek değerlerini artır
mak ve rasyonel bir şekilde pazarlaşmasını te
min etmek üzere, yeni konularda kreri verme
ye başladığını bilhassa belirtmekte fayda görrüyorum. Tarımsal üretimin çoğalması kadar,
istihsal edilen ürünlerin işlenerek değerlendi
rilmesi ve rasyonel bir şekilde pazarlama im
kânlarının sağlanması için önemli bulunan so
ğuk hava depoları frigorifik nakil vasıtaları,
tasnif, paketleme ve sevk evleri, süt toplama
ve işletme merkezleri, ambalaj sanayii tesisi
konularında kredi açılması kararlaştırılmıştır.
Aynî krediler geliştirilmiştir. Tarımda de
kar başına verimi artırmak üzere modern üre
tim girdilerinin çiftçilerce daha geniş bir şe
kilde kullanılmasını teşvik içı'n bankaca açı
lan nakdi kredi, çevirme kredilerine ilâve ola
rak kimyevî gübre, sertifikalı tohumluk, zirai
mücadele ilâcı gibi kredilerin, aynî kredi esa
sına göre verilmesi kabul ve teşvik edilmiştir.
Aynî kredilerin muhtelif yıllara göre miktarı
şöyledir :
Kimyevi gübre 1965 yılında 150 milyon bir
kredi hacmına erişmişken, 1966 da 300 milyon
1967 de 600 milyon, 1968 programında 938 mil
yon olup. Bu suretle 1935 yılma oranla yüzde
6.81 nisbetinde bir artışla kimyevi gübre aynî
kredisi büyük bir artış imkânına erinmiş bulu
nuyor.
Sertifikalı tohumluk için de aynî krediler
1965 te 20 milyon liradan 1966 da 75 milyona
1967 de 240 milyona va 1968 de 300 milyona çı
karılmış bulunuyor.
1967 yılında 1 250 000 ton kimyevi gübre,
215 000 ton sertifikalı tohumluk kredi ile çift
çilere dağıtılmış bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri; Türkiye'de orta sı
nıfın teşkilâtlanma ve kalkınmasında en mühim
unsur Türkiye Halk Bankasıdır. Halk Banka
sının Türk esnaf ve sanatkârına sağladığı im
kânları özet olarak 1983 ten itibaren mukaye
seli şekilde şöylece arz edebiliriz :
Esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerde
1963 ten itibaren özellikle meslekî kredilerde
büyük inkişaf gösterilmiştir. 1963 te 202 mil
yon olan bu tarz kredi 1964 de 243 milyona
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1965 de 312 milyona 1966 da 426 milyona 1967
de 796 milyona 1968 programında ise 1 005
milyona yükselmiş bulunuyor. Programlanan
1 005 milyon liranın meslekî kredilerdeki bu
artış nisbeti 1963 e nisbetle 5 mislidir.
Halk Bankası, yeni kooperatifler kurma vo
liyle esnaf zümresinin kredi ile donatılmasın
da yine öncülük etmiştir. Bu maksatla 1965 te
kooperatif sayısı 263 iken, 1966 da 311, 1967
de 363 e varmıştır. Aynı zamanda bankanın
şube adedi 1964 yılında 58 iken, 1965 te 80, 1960
da 99, 1967 de 127 ye ulaşmıştır. Halk Banka
sı, bu genişliyen şube adedi, artan kooperatif
adedi ve bu kooperatiflerin bünyesinde çoğalan
ortak adedi, muhatabı olduğu esnaf ve sanat
kâr adedindeki bu artışa paralel olarak kay
nak geliştirmelerinde de değerli hizmetlerde
bulunmuştur. Bir taraftan sermayesini tezyidetmek, diğer taraftan da mevduat toplama
imkânlarını artırmak suretiyb Halk Bankası
takviye edilmektedir. Halen 300 milyon lira
olan banka sermayesinin 1 milyar liraya çıka
rılması kabul edilmiştir ve buna ait tasarı çok
yakında Yüce Meclise gelmiş olacaktır. Banka
nın şube açması hususundaki faaliyetlerine mü
tenazır olarak toplayabildiği mevduat da yük
selmiştir. özellikle mevduatı :
1983 te 52 milyon lira iken, 1964 te 65 mil
yon, 1985 te 112 milyon, 1966 da 222 milyon ve
1967 Kasım sonunda 288 milyona ulaşmıştır.
Görüleceği gibi, Bankanın plasman imkân
larım artırmak suretiyle daha geniş bir esnaf ve
sanatkâr zümresinin krodi ihtiyaçlarının karşı
lanmasına çaba sarf edilmektedir.
Kredi konnsunda bir değişik yeni konu; özel
likle fakir ve orta halli vatandaşlara, muhtacoldukları kredileri sağlama imkânını temin maksadiyle 1869 yılında Mithat Paşa tarafından
kurulan istanbul Emniyet Sandığının ihtiyaçla
ra cevap verecek şekilde yeniden reorganizasyonu üzerinde çalıştığımızı da belirtmek iste
rim.
istihlak kredisi ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle kurulan bu teşekküle müstakil bir hüvi
yet verilmek ve şimdilik 50 milyon liralık ser
maye ile tahkim edilmek üzere bir tasarı hazır
lanmıştır, bu tasarı halen Yüce Meclisin komis
yonlarında bulunuyor.
Değerli miiîetvekilleri, muhterem sözcülerin
temas ettikleri müstahsil malının değerlendiril-
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meşine ait taleplere, teşkilâtlandırma çalışmala
rımız ile cevap vermek istiyorum.
Türkiye'de zirai istihsal ve geliri artırma
gayretlerinde, lüzumlu tesislerin yetersiz ve
müstahsilin teşkilâtsız oluşu sebebiyle arzu edi
len neticeye henüz ulaşılamamıştır.
Yurdumuzda kısmen teşkilâtlanmış sayılan
fındık, kuru üzüm, kuru incir, pamuk, Antep
fıstığı ve zeytin sahalarında müstahsil bunun
fayda ve lüzumunu kabul etmiştir, fakat diğer
zirai istihsal sahalarında bu tarz organizasyon
lar henüz gelişmediğinden müstahsili himaye
fonksiyonu tam olarak işlememiştir. Bu sebeple
Bakanlığımız özellikle iki sahada kesif bir çalış
manın içindedir.
Birincisi; müstahsilin teşkilâtlanamadığı zi
rai sahalarda yurt ölçüsünde teşkilâtlanmasını
temin etmek, misal olarak; elma, narenciye, patetes, soğan, bakliyat, çeltik, süt mamulleri, yaş
üzüm müstahsıllarmı yurt ölçüsünde teşkilâtlan
dırıp 1968 yılı içinde müstahsil birlikleri kurul
muş olacaktır.
'
Bu birliklerin geniş ölçüde müstahsil grup
larını kapsaması ve güçlendirilmesi bizim en sa
mimî arzumuzdur.
İkincisi; kesif çalışma konumuz şudur :
Türkiye'de tarım ürünlerinin kaliteli ve ye
terli seviyede gelişmesine menfi tesiri olan, de
polama, ambarlama, nakliye ve işletme tesisleri
nin kifayetsiz oluşu karşısında Bakanlığımız bu
problemlerin halli için Proje Şubesini kurarak
faaliyete geçmiş bulunuyor.
Tarım Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla koordine şekilde bu hizmetler yürütülmektedir.
Halen 24 mahsul grupu üzerinde proje çalış
maları devam etmektedir. Proje grupları ürün
lerin üretiminden tüketiciye kadar olan safha
larda Türkiye'nin nerelerinde ne gibi tesisler
kurulması gerektiğini rantabilite etütleriyle
birlikte kısa zamanda hazırlıyacaktır. Sayın
C. H. P. Sözcüsünün, bu çalışmalarımızı, hiç
olmazsa proje halindeki çalışmalarımızı bilme
sini gönülden diliyorum.
Bilâhara özel sektöre ve özellikle kurulması
öngörülen üretici birliklerine, mal edilecek olan
bu projelerin, finansmanında 933 sayılı Kanun
la tesis edilmiş olan fonlar ile diğer kamu kay
naklarından faydalanılacaktır.
Bu cümleden olarak Bakanlığımızın, Doğu Karadeniz balıkçılarının, bir birlik haline ge
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tirilmesi ve Doğu - Karadeniz balıkçılığının ge
liştirilmesi projesi üzerinde çalışmalar ilk seme
resini vermiş olup bu çalışma yakında ilgililerin
müzakeresine arz edilecektir.
Gerek iç istihlâk ve gerek ihracat konusunda
büyük potansiyele sahibolan balıkçılığımızın,
diğer bölgelerimiz için de üretim ve değerlen
dirme problemleri üzerinde durulmaktadır.
Balıkçıların kooperatifler halinde teşkilât
lanmaları, lüzumlu tesisler, araçlar ve av mal
zemeleri yönünden teçhiz edilmeleri konuların
da yardım yapılması üzerinde çalışılmaktadır.
Balıkçılıkla ilgili kamu hizmetlerinin yeter
li hale getirilmesi için çalışmalarımız devam et
mektedir'. Yüce Mecliste bulunan Su Ürünleri
Kanun tasarısının biran önce kanunlaşması ar
zu edilen bir husustur.
Kooperatiflerin daha kârlı ve verimli çalışa
bilmelerini teminen Bakanlığımız, diğer taraf
tan pazarlamanın son halkası olan perakendeci
lik sisteminin ıslahı konusunda gayret sarf et
mektedir. Büyük mağazacılığın teşviki suretiy
le üreticilerin ürünlerini, pazarlama paylarını
asgaride tutarak standart, kaliteli ve mâkul fiyatlarla tüketiciye intikali yolunda başarılı bir
uygulamaya geçilmiş bulunmaktadır.
\ Bu suretle büyük ölçüde stoklar yapılması
ve tüketicinin daha geniş ölçüde korunması
mümkün olacaktır.
Değerli milletvekilleri, Toprak Mahsulle
ri Ofisinin faaliyetlerinden de
bahsetmek
isterim. Toprak Mahsulleri Ofisi, müstah
silimizin yetiştirdiği mahsulün düşük fi
yatla değerlendirilmesini önlemek suretiyle
zirai üretimin artırılmasında olumlu etkide
bulunmak, diğer taraftan fiyatların müstehlik
halkı tazyik edecek yükselmesine mâni olmak
görevini 440 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet
alanına almış bir teşkilâttır.
Ofisin ödenmiş sermayesi 600 milyon ve sa
bit kıymetleri 587 milyon liradır.
Ofis, 1967 yılında 989 bin ton hububat, pi
rinç, çeltik ve afyon mubayaa ederek karşılı
ğında 774 milyon lira ödemiştir.
Müstahsıldan yapılan bu alımlar, 1966 sene
sine nazaran miktar olarak, 76 248 ton fazla
olup, nisbeti % 8,5 tur.
Bu artışta, müstahsil mal bedellerinin hemen
ödenmesi personelin hiç tatil yapmadan günün
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erken saatlerinden geç vakitlere kadar mubayaa
işine devam etmesi, büyük âmil olmuştur.
Çeltik müstahsilim himaye ve çeltik üreti
mini istikrara kavuşturmak maksadiyle, geçen
seneden farklı olarak bu sene pirinç yerine çel
tik alımına tevessül edilmiştir. Bu seneki eko
lojik şartların tesiriyle idrak edilen çeltik mah
sulünün gerek kalite gerekse miktar bakımından
düşük olması sebebi ile umulan seviyede çeltik
alımı yapılamamıştır. Ancak, kalite düşüklüğü
nün, daha ziyade iklim şartlarının uygun gitme
mesi yüzünden, meydana geldiği nazara alına
rak, müstahsilin çeltiğinin değerlendirilmesini
teminen, barem şartlarının imkânının elverdi
ği nisbette yeniden düzeltilmesine gidilmiştir.
Et Balık Kurumuna ait çalışmalara değerli
sözcü arkadaşlarımız temas ettiler. Bu konuda
da Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum.
Hayvan müstahsıllarınm daha geniş ölçüde
korunması ve müstehlikin et ihtiyacının elveriş
li bir şekilde temini, et fiyatlarının istikrarlı bir
seviyede tutulması için Kurum, faliyetlerine hız
vermiş bulunmaktadır.
Bir taarftan, Kurum üretiminin, mubayaa
hacminin, artırılmasına çalışılırken, diğer taraf
tan, nedret aylarında, fiyatların yükselmemesi
için, daha büyük stoklar tesisine muvaffak olun
muştur.
Nitekim Kurumun, et üretimi 1966 - 1967
yılları arasında % 30,5 bir artışla 26 921 tona
yükselmiş, 1966 yılı sonunda Kurum elinde
2 923 ton olan canlı ve kargo stoku, 1967 yılı
sonunda % 147 oranında artışla 7 224 tona yük
seltilmiştir.
1968 yılı içinde Kurumun bu yöndeki faali
yetleri daha geniş ölçüde olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, hayvan ihracı konu
suna da konuşmamda özellikle yer vermek isti
yorum.
Yıllardan beri, Doğu, Güney ve Güney - Do
ğu Anadolu bölgelerinden komşu devletlere ka
saplık canlı hayvan kaçakçılığının, devam ettiği
bir gerçektir. 1967 yılında Hükümetçe uygula
nan müessir tedbirler dolayısiyle, kaçakçılık ön
lenmeye çalışılmaktadır. Bununla ilgili olarak
Et ve Balık Kurumu eliyle, RCD Anlaşma çer
çevesi dâhilinde Kurumla îran Hükümeti ara
sında 100 000 başlık, bir kasaplık canlı hayvan
ihracı konusunda anlaşma yapılmıştır. İklim
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şartlarının çok gayrimüsait seyretmesine rağ
men, bugüne kadar iran'a yekûn olarak 70 000
baş koyun teslimatında bulunulmuştur. Geri ka
lan teslimat da peyderpey verilmek suretiyle ta
hakkuk ettirilecektir.
Kurum eliyle yapılan bu kasaplık canlı hay
van ihracatında uygulanan fiyat politikasiyle,
hakiki müstahsil memnun edilmiş, dolayısiyle
Doğu müstahsilinin kaçakçılar elinden kurtarıl
ması sağlanmıştır. Diğer taraftan, hem kaçakçı
lığı önlemek, hem de islâm Devletleri pazarla
rına girmek maksadiyle Irak, Kuveyt, Lübnan
ve Suudi Arabistan ülkelerine canlı hayvan ye
rine, et ihracı yapılmasını teminen gerekli te
şebbüslerde bulunulmuş ve Kuveyt'le et satışın
da 2 gün evvel yeni bir anlaşma yapılmış bulun
maktadır.
Türkiye'de modern bir et endüstrisinin ku
rulması yolunda 1966 yılında büyük adımlar
atılmış bulunmaktadır. Nitekim, 1960 yılında in
şaatları yarım kalmış bulunan, Elâzığ, Kayseri,
Urfa kombinaları ile Amasya, Gaziantep, Eski
şehir soğuk depolarının, inşaatlarının ikmaline
başlanılmıştır.
Elâzığ ve Urfa kombinaları ve Amasya, Ga
ziantep, Eskişehir soğuk depoları bu yıl içinde,
Kayseri kombinası ise, 1969 yılında işletmeye
pçılacaktır. 1968 ve 1967 yıllarında yeni yatı
rımlar olarak Tatvan, Kars, Bursa ve istanbul'
un Anadolu yakası kombinaları ele alınmış bu
lunmaktadır. 1968 yılında ise Diyarbakır, Bin
göl ve Ağrı kombinalarına bağlanacaktır.
Böylece Kurumun, 1971 yılında, 1966 yılma
nazaran üretimi % 243, soğuk muhafazası % 96,
donmuş muhafazası % 88 ve dondurma gücü ise
% 206 oranında artmış olacaktır.
Bu suretle Kurumun tesisleri yurt sathına
daha geniş ölçüde yayılmış bulunacağından
müstahsil ve müstehlikin korunması ve ihraca
tımızın yeterli bir seviyeye çıkarılması mümkün
olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın mev
zuatla ilgili çalışmalarına da sözlerimin sonunda
değinmek isterim :
istanbul Emniyet Sandığı kanun tasarısının
Geçici Komisyonda görüşülerek Meclis günde
mine intikal ettiğini ve Türkiye Halk Bankası
nın sermayesinin 1 milyar liraya çıkarılması için
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hazırlanan tasarının Başbakanlığa gönderildiği I
îcra Vekilleri Heyeti kararı olarak 19.2.1928
ni yukarda belirtmiştim.
gün ve 6207 sayılı Kararname ile ihracı yasak
Kooperatifçiliğimizin, modern kooperatif
lanmıştır.
prensiplerine göre yönetilmesine imkân vermek
İncir çeliği : İcra Vekilleri Heyeti kararının
üzere hazırlanan müstakil kooperatifler kanun
1982 tarihinde ve 5008 sayılı kararnamesi ile
tasarısı Mecliste geçici bir komisyonda görüşü
yasaklanmıştır.
lerek Genel Kurul gündemine alınmıştır.
Alelûmum bağ çubukları : icra Vekilleri He
Müstahsilin T. C. Ziraat Bankasına olan
yeti kararının 17 . 7 . 1927 gün ve 5444 sayılı
borçlarının taksitlendirilmesi amaciyle kabul
kararnamesi ile yasaklanmıştır.
edilen ancak, tatbik imkânı bulunamıyan 776
Tiftik keçisi : Islahı Hayvanat Kanununun
sayılı Kanunun aksıyan yönlerinin düzeltilmesi
4 ncü maddesinin muaddel 1931 yılında çıkan
ni teminen, hazırlanan tasarı Meclis komisyon
1761 sayılı Kanunla yasaklanmıştır.
larında görüşülmektedir.
Tütün ve tömbeki tohumu : Yine özel bir ka
Tarım kredi kooperatiflerinin mevduat ka
nlınla yasaklanmıştır.
bul etmeleri ve bankacılık hizmeti yapabilmele
Kıymetli madenler : Türk parası kıymetini
rini sağlıyacak tasarı da Meclis gündemine alın
koruma hakkındaki 17 sayılı kararın 20 nci
mış bulunmaktadır. Bu tasarının kanunlaşması
maddssi ile yasaklanmıştır.
halinde, zirai kredi ihtiyacı için lâzım olan
Ateşli silâhlar : Türkiye Cumhuriyeti Hükü
malî imkânlar daha geniş ölçüde temin olunabi
metinin de katıldığı Milletlerarası Anlaşma ile
lecektir.
yasaklanmıştır.
Su ürünleri, esnaf kefalet kooperatiflerine
Mühimmat, barut, askerî malzeme : Türkiye
açılan kredilerin, vergi ve resimlerden muaf ol
Cumhuriyeti Hükümeti politikası ile ilgili ola
maları, Türkiye Halk Bankasının dış ülkelerde
rak
yasaklanmıştır.
şube açması, tarım satış kooperatiflerinin ortak
Posta
maddeleri, içinde bulunmayacak mad
larla olan işlemlerinin vergi ve resimlerden mu
deler
:
5484
sayılı Posta Kanununun 217 sayılı
afiyeti, uyuşturucu maddelerle ilgili olarak ruh
Kanun
ile
tasdik
edilmiş bulunan Türkiye Cum
sat sisteminin uygulanması ve kaçakçılığın ön
huriyeti Hükümetinin de katıldığı Dür ya Posta
lenmesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını te
Sözleşmesi ile yasaklanmıştır.
min için hazırlanan tasarılar Meclis gündeminDsvlet Demiryolları ile nakline müsaade oludedirler.
namıyan
maddeler : 6667 sayılı Kanunla kabul
Sigorta murakabe Kanununun, 507 sayılı Es
edilen
Milletlerarası
Eşya Nakline mütedair An
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 5550 sa
laşmanın
üçüncü
maddesinde
tesbit edilmiş olan
yılı Ticaret odaları ve borsaları birlikleri hak
hükümler
içinde
yasaklanmıştır.
kındaki kanunların aksıyan yönlerinin değişti
Bu suretle Türkiye'de ihracı yasak edilen
rilmesi yolundaki çalışmalarımız da devam et
maddelerin niteliğini ve dayandığı hukuki mev
mektedir.
zuatı arz etmek suretiyle cevaplamış oluyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın ça
lışmaları ve Yüce Meclisteki tasanlar hakkında
Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
Yüce Heyete bilgiler vermiş bulunuyorum, özel
cüsü Kâmil Kınkoğlu'nun konuşmalarında, dış
likle konuşmacı arkadaşların temas ettikleri
ticaret, özellikle ihracatımızın şahıs başına nisbâzı hususlara kısaca değinmek istiyorum.
betinin Türkiye'de düşük olduğunu ve eski ra
kamların bugün daha gerisine bir ihracat sevi
Bir sözcü arkadaşımın, Türkiye'de ihracı
yesine gidildiği ifade edilmiştir. Bu rakamları
yasaklanan maddeler var mıdır, tarzındaki su
değerli konuşmacı, evvelce şahıs başına 17 dolar
aline, bu hususta bilgi vermek suretiyle cevap
olan ihracat nisbetinin, şimdi 12 dolara düştüğü
arz etmek istiyorum. Bunlar tamamen Türkiye'
nü ifade etmiştir. Bu ifade gerçek değildir. Ar
nin menfaatine olarak düşünülmüş maddeler
kadaşımızın, hiç olmazsa ilkokulun 3 ncü sını
dir. Başkaca siyasi bir maksadı olmadığı için
fında öğretilen bölmeyi pratik bir şekilde yapbu listeyi aynen arz ediyorum.
masiyle burada tesbit edeceği netice bile bunu
İhracı yasaklanan maddenin ismi : Fındık fi
I
tekzip edecektir. 523 milyon dolarlık bir ihradanları.
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çatın 32 milyona bölümünün neticesi bu değildir.
Şüphesiz Türkiye'nin ihracatı, bizim de arzu et
tiğimiz ve erişilmesi lazımgelen seviyede henüz
değildir. Ama, Türkiye'de bugün için erişilmiş
seviye - geçmiş yıllara nisbetle - rekor bir seviye
dir. Türkiye'de ihracat bu anlayış içinde ve
bizim özellikle tediye dengesini sağlama gay
retlerimiz içinde daha da yüksek seviyeye erişi
lecektir. Biz, buna olan inancımızı henüz mu
hafaza ediyoruz.
Sayın Hasan özcan arkadaşımızın, yabancı
sermaye konusundaki değindiği hususlara, bâzı
açıklamalarla cevap vermek istiyorum.
Şüphesiz, Türkiye'de yabancı sermaye arzu
edilen seviyede gelişmiş ve yerleşmiş değildir.
Bugün uygulanan yabancı sermaye girişlerindeki
kriterlerimiz, daha çok ihracatı geliştirecek se
viyeye bakarak, ithalât ikâmesi derecesine
bakarak ve hemmadde ithalindeki payı, ekono
miye getireceği yeni katkılar göz önüne alınarak
yapılmaktadır. Yabancı sermaye girişlerinde bu
ilkeler öncelik sebebi olarak bugün uygulanmak
tadır.
Türkiye'de bugün eğer yabancı sermaye kâr
transferlerinin yüksekliği iddiası ve bunun nisbetini 1967 girişlerine kıyasla yüksek gösterme
gayreti, isabetli bir yol değildir. 1954 tan beri
tatbik edilen ve takriben 80 milyon dolar civa
rına erişmiş olan - Petrol Kanunu hariç - yabancı
sermaye girişlerinin umumi yekûn nisbetini göz
önünde tutmak gerekir.
Şimdi Sayın Güven Partisi sözcüsü arkadaşı
mızın, canlı hayvan pazarları, damızlık hayvan.
kredileri ve Toprak Mahsûllerine ait taleplerine,
konuşmam içerisinde yer verdiğimi zannediyo
rum.
Toprak Mahsulleri Ofisinin yeniden organize
olması ve prince uzanmış yeni hamlesi yanında,
bakliyatı da içine alacak şekilde ve özellikle ih
raç limanlarında tasnif, paketleme ve standart
hale getirerek bâzı tesisleri de içine almak sure
tiyle yeniden güç kazanması kararındayız.
Et - Balık Kurumunun yapmış olduğu çalış
malar, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesinde
değerli arkadaşımızın arzu ettiği neticelere gele
cek seviyede olacaktır. Şüphesiz, Türkiye'de
et endüstrisi ancak bölgelerin ağırlık seviyesine
göre yerleştikçe ve kuruluşlar geliştikçe, hayvan
ürünlerinin değerlendiridilmesi daha güzel şe
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kilde sağlanmış olacaktır. Et - Balık Kurumu
nun bu tarz organizasyonuna ilâve olarak, hay
van üreticisinin kredi ile ve besicilik kredileri
ile desteklenmesi yolunda hayvan üretimindeki
hem miktar olarak, hem vasıf olarak üretim se
viyesinin artırılması istikametinde yine öncülük
Kurum eliyle yapılacaktır.
Bütün bunlarla bir tek maksadı güdüyoruz:
Türk çiftçisinin, Türk müstahsilinin alınterini
daha iyi değerlendirme (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Bütün bu gayretlerin ana fel
sefesi, yine özel sektör niteliğini bozmadan ve
bu anlayış içinde Kurumun ve özel sektörün ye
rini alması suretiyle uygulamaya devam edece
ğiz.
Sayın T. t. P. Sözcüsü Ali Karcı'nın temas et
tiği bir kâğıt konusuna cevap arz etmek istiyo
rum. Arkadaşımızın bu konuyu nasıl dile ge
tirdiğini anlıyamadım.
Gerçek şudur: Kâğıt ithalâtı 1957 yılında
Kurumca yapılmıştır. Kuruma o zaman bir men
faat sağlama, bir takviye olsun, diye yapılmış
tır. 1957 yılından sonra böyle bir muamele Ku
rumca yapılmamıştır. Kurumun elinde de halen
böyle bir kâğıt yoktur.
Dış ticaret hadlerinin memleketimiz aleyhine
işleme konusunda şu hususları arkadaşımın bil
mesi gerekir: Zirai ürün ihracatçısı seviyesin
de olan memleketimizde, 1964 ile 1965 sezonunda
alınmış olan destekleme alımları kararının neti
cesi, müstahsil lehine şu şekilde bir seyir takibetmiştir:
5 asitli zeytin yağı dâhili fiyatları evvelce
385 kuruş ve dünya fiyatlarında tonu 530 - 580
dolar iken, bilâhara alınmış olan tedbirlerle bu
fiyatlar dâhilde 555 ilâ 530 kuruşa yükselmiş ve
ihraç fiyatları evvelce 485 ilâ 525 dolar iken,
müstahsil lehine 535 ilâ 580 dolar arasında dün
ya konjoktürüne uygun bir seyir takibetmiştir.
Bununla şunu kasdetmek istiyorum: Destek
leme alımları mevzuunda fındıkta verdiğim, pa
mukta verdiğim fiyatlara ait misâllerle, bu zey
tin yağı misâlini, içerde yaptığımız değerlendir
me ve pazarlama organizasyonlariyle, dış pazar
da da bu seviyeyi aynen aktarma şansına sahibolmaktayız. Şu halde, destekleme alımları
nın şümulünü geniş tuttuğumuz müddetçe, müs
tahsil organizasyonlarına önem verdiğimiz müd
detçe, aynı zamanda ihraç ürünlerimizin dış
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pazarda da o nisbette bir yeni katkının ilâve
edildiğini tesbit etmiş oluyoruz.
Bu düzen, arkadaşlarımızın arzu ettikleri dü
zen değişikliğine ihtiyaç göstermeden de, pek
âlâ bu organizasyonların bugünkü rejim içinde,
bugünkü Anayasa düzeni içinde düzenlemenin
ve güzel örneklerini vermenin imkânı bulundu
ğunu böylece tesbit etmiş oluyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri)
Sayın arkadaşlarım, konuşmamı burada bi
tirmiş oluyorum. Unuttuğum hususlar varsa,
arkadaşlarıma yazılı olarak cevaplandırabilirim.
Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, birçok arkadaş
larımızın yazılı olarak Riyasete gönderdikleri
sorular var. Zapta geçirmek için okuyacağım.
Bir hayli uzun sürecek. Bunlara yazılı olarak
cevap vermek üzere size takdim edeceğim. Ye
rinize oturabilirsiniz. (C. H. P. ve M. P. sıra
larından, «Şimdi cevap versin» sesleri( Pek çok
arkadaşlar. Okunması yalnız belki 20 dakika
dan fazla tutacak.
KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Sayın Bakan burada cevap verebilecekleri soru
lara bari cevap versin.
BAŞKAN — Bir kısmı da «Yazılı olarak ce
vap versin» diye talebetmiş.
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —
Sorulara şimdi cevap verse daha iyi olur. (A. P.
sıralarından, «Başkanın tutumuna müdahale et
meyin» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, içinde
mahallî ihtiyaçlarla alâkalı ve ne safhada oldu
ğu şeklinde sualler de var. Belki tetkik etmek
lüzumunu duyacak Sayın Bakan. Ama, arzu
ediyorlarsa cevap versinler. (Orta sıralardan
«Tamam» sesleri) O zaman, lütfen birkaç daki
ka tevakkuf buyurunuz efendim.
Efendim, Sinop Milletvekili Sayın Niyazi özgüç'ün sorusu :
«Bol miktarda avlanabilen köpek balıkların
dan faydalanmak suretiyle Sinop'ta Balık Unu
Fabrikası kurulması hakkında, Vilâyetçe Tica
ret Bakanlığına müracaatta bulunulmuştu. Bu
konunun ne safhada olduğunun bildirilmesinin
saygılarımla rica ederim.» derler.
Cevap vereceksiniz lütfedin efendim.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Kara-
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deniz Balıkçılar Kooperatifini organize etmek
suretiyle, konuşmanın içinde yer verdiğim gibi,
Doğu - Karadeniz Balıkçılar Kooperatifini kur
ma istikametinde gerçekleştirmeye geçmiş bulu
nuyoruz. özellikle bu yıl, Et - Balık Kurumu
nun Trabzon Fabrikası için almakta olduğu ba
lık fiyatlarını, hamsi ve bu tarz köpek balıkla
rının fiyatını yükseltmiş, değerlendirme tedbir
lerine ilâveten, bu tesisin çalışma kapasitesini
artırmış bulunuyoruz. Bu bölgede istihsal ar
tığına paralel olarak ikinci bir tesisin yapılması
gerekirse, bunun yeri ayrıca teknik olarak tesbit
edilecektir. Bunun yeri Sinop'tur, şurasıdır ve
ya burasıdır, diye gu anda verilmiş bir kararımız
yoktur.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Sinop'ta bol
miktarda çıkıyor. Biz bunu değerlendirmek is
tiyoruz. Vilâyet veya zannedersem Bakanlık bir
Japon mütehassıs getirmişti. Valilik de Ticaret
Bakanlığı ve alâkalı makamlara bu konuda bilgi
vermişti. Şimdi biz durumu müspet bir yolda
ilerletiyoruz. Fakat, son durumu bilmiyoruz.
Bu hususta bilgi verilmesini rica edeceğim.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Şüphesiz değerlendiririz, saym
arkadaşım emin olsunlar. Fakat, bütün mesele
arz ettiğim gibi, bu kurulmuş tesisinin kimin ta
rafından, nasıl yapılacağının da demin arz etti
ğim proje grupu üzerinde yerini almasiyle müm
kün olacaktır.
NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Teşekkür ede
rim efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim.
Tunceli Milletvekili Sayın Kenan Aral'ın
sorusu :
«Halen Yüce Mecliste bütçe müzakeresi ya
pılan Ticaret Bakanlığından, Tunceli halkının
içinde bulunduğu dar ve güç şartlar nazara alı
narak, Tunceli'nin en mümbit ve en müsait ara
zilerinden birine sahip bulunan ve istihlâk mer
kezlerine uzaklığı, yol ve nakil vasıtası imkân
sızlığı yüzünden bir türlü ziraatini inkişaf ettiremiyen Tunceli'nin Ovacık kazası halkının kal
kınmasına yardımcı olmak üzere, fevkalâde bir
inkaşafa müsait fasulye istihsalini teşvik için,
yetişen mahsulü mahallinde satınalmak üzere,
Ovacık'ta Ofisin bir şube açmasının mümkün
80 —
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bulunup bulunmadığının bildirilmesini arz ve
istirham ederim» derler.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Bu talebi ilgililere vereceğim, inceliyeceklerdir. Şüphesiz, Ofis Teşkilâtının o
bölgede daimî veyahut muvakkat kurulması, ni
hayet bölge istihsalinin kapasitesi ile ilgili bulu
nuyor. Arkadaşımın talebini ilgililere bildirmek
üzere sorunun bize verilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek
tir.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan De
ğerin sorusu:
«1. Diyarbakır ilimizde Et ve Balık kom
binası kurulup kurulmıyacağı, kurulacaksa ne
zaman kurulacağı,
2. İlimizde hayvanı yemliği için bir tesis
kurulması Bakanlıkça düşünülüyor mu? Düşü
nülüyorsa ne zaman gerçekleşecektir? Bu hu
susta bilgi verilmesini saygı ile rica ederim.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Konuşmam sırasında 1968 yılı
içindeki program uygulaması ile Diyarbakır'
da Et ve Balık kombinasının kurulacağını ara
etmiştim.
Yem sanayiin kurulması Bakanlığımla ilgili
değildir. Yem sanayii Tarım Bakanlığı ile Sa
nayi Bakankğı tarafından inceleniyor. Konuyu
ilgili bakan1 arkadaşlarıma nakletmelidir.
BAŞKAN — Sorunun Ticaret Bakanlığı ile
ilgili kısmı cevaplandırılmıştır.
Sayın Hasan Lâtif Sanyüce'nin sorusu:
1. Buğday, arpa ve başka ürünlerin çift
çiye kaça mal olduğu, üreticilerin zarar etme
mesi için kaça satılması gerektiği ciddî şekil
de araştırılmakta mıdır? Yoksa, fakir fukara
nın nafakası olan ekmeğe zam yapılamaz gibi,
Osmanlı devrinden bu zamana kadar gelen gö
rüşe göre mi hareket edilmektedir?
| 2. Ekmek yapıcılarının ve un imal edenle
rin % 80, % 100 arasında kâr temin ettikleri
hususu doğru mudur?
3. Tarım kredilerinin iki misli artırıldığı
ilân edilip millete duyurulduğu halde halen
300 - 500 lira arasında kredi verilmesinin sebe
bi nedir? Memleketin dört köşesine yayılmış
bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri me
murları sık sık denetlenmekte midir? Bu ko
operatiflerden 300 - 500 lira kredi alabilmek

22 . 2 . 1963

0:2

için haftalarca kooperatif merkezlerine taşın
mak zorunda bırakılan köylülerin şikâyetine
kulak verilmekte midir? Bu hususta verdiğim
yazılı önergemin cevabı ne zaman verilecek
tir?»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Önerge henüz bana gelmedi. Ce
vabı en kısa zamanda veririm.
BAŞKAN — Tekrar Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, bir istikrar ve ucuzluk unsuru olarak
düşünülüp kurulan GİMA şirketinin satışını yap
tığı birçok maddeler itibariyle pahalılık unsu
ru haline geldiği hususunda düşünce ve kanaat
leriniz nelerdir?
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — GİMA nın fiyat istikrarı konu
sunda bilhassa, dar gelirli vatandaşın daha ra
hat geçimine bir muvazene unsuru olarak ça
lışması için, esasen de kuruluş maksadı bu is
tikamette olan müessesenin fiyatlarının yüksek
olduğu kanaatinde değilim. Fakat bunu nispî
olurak mukayese etmek arkadaşımın bana im
kân vermesini ve bir inceleme konusu yapma
mı icabettiriyor. Ayrıca yazılı olarak cevap ve
receğim.
BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun bir sorusu: «Ceyhan
Ticaret Borsası seçimleri Kasım 1966 tarihinde
yapılmak üzere, hazırlıklar yapılmış ve se
çim günü de ilân edilmişken, partizan maksat
larla idare komitesi keyfî şekilde feshedile
rek komiteye A. P. li partizanlar getirilmiş,
bu tasarruf Danıştay karariyle önce tehiri ic
ra, sonra da iptal karariyle yok sayılmıştır.
Bu karara rağmen mahallî partizanların baskısiyle Bakanlığınızca birkaç kere müteşebbis
heyetler teşkil edilmiş, hâlâ seçimler yaptırıl
mamıştır. Anayasamızın 122 nci maddesi, Anaynsa Mahkemesinin 17 . 10 . 1963 tarih ve
171/191 sayılı kararı gereğince, özerk ve halk
faydasına çalışan bu âmme kuruluşunun, Danıştaym tasarruflarınızı mahkûm eden kararı
na rağmen, seçimlerini yaptırmayıp, partizan
ların keyfî idaresine bırakılmasının meşru bir
davranış olduğuna inanıyor musunuz? Bu key
fî tutumun, keşif zirai faaliyetlere sahne olan
Ceyhan gibi bir belde halkına ve müstahsıllarma faydalı olduğuna inanıyor musunuz?
Anayasa ve hukuk dışı bfı durumun ıslahı ve
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acialet dairesinde seçimlerin yapılması için ted
birleriniz nedir? Yukardaki sualin Sayın Bakan
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygı ile arz ederim.»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Muhterem arkadaşımın bana ev
velce de getirdiği konuyu burada şu anda bü
tün detayiyle hatırlamıyorum. Yalnız bu bir
ihtilâf konusudur. Şunu arz etmek istiyorum:
Bu borsalar, kooperatifler müstahsıla, tüccara
faydalı ekonomik ünitelerdir. Bu üniteleri si
yasi maksatlar istikametinde., maksadının dı
şında kullanmanın karşısındayım. Şimdi sayın
arkadaşım, kendileri de çok iyi bilecekler, ben
raporun bir kısmını tetkik etmiştim. Meselenin
bir kısmına bizzat girmişler. Girmemelerini arzu
ederdim. Milletvekili arkadaşlarımın bu gibi
meselelerin içine girmemesi, kendi haliyle çalış
ması bizim en samimî arzumuzdur.

BAŞKAN — Efendim, Aydın Milletvekili
Sayın Mustafa Şükrü Koç'un sorusu ;
1. İkili anlaşmayla Mısır'dan yapılıp
reexport'a konu olan beş milyonluk ithalât han
gi firmalar tarafından yapılmıştır? Bu ithal iz
ninin verilmesinde Dış Ticaret Dairesinin so
rumlu bir idarecisinin rol aldığı yazılmıştır.
2. Romanya'ya ek kontenjanla ihracedilen
fındık, aynı memurun özel gayretiyle Fisko Bir
lik yerine bir Bursalı tüccar eliyle ihracedilmiştir.
3. İstanbullu bir tüccar, 4 A. P. li milletve
kilinin yanında, aynı memurun kendisinden
otuz bin lira rüşvet aldığını, daha fazla talebettiği paranın gecikmesi sebebiyle işinin sürün
cemede bırakıldığını şikâyet etmiştir.
Basında yer alan bu suiistimallere ait haber
ler doğru mudur? Doğruysa hakkında ne gibi
işlemler yapılmıştır?

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Önce siz girdiniz, sonra biz girmek mecburiye
tinde kaldık. Keyfî tasarrufla oldu bu, Sayın
Bakan.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Ben, hâdisenin tesbit ettiğim kadar
yönüyle, tasvibetmediğim yönüyle size burada
arz ediyorum. Detaylı olarak, hukukî sebeple
riyle inceler arkadaşıma yazılı olarak cevabımı
arz ederim.

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Basında bu konudaki bir neşriyatı
Senatoda da bana sual olarak tevcih ettiler, iz
mir'de çıkan bir ticaret gazetesinin birkaç seri
halinde devam eden bu neşriyatını tetkik konu
su, olarak teftiş heyetine arz etmiş bulunuyoruz.
Hâdise, tetkik konusu olarak teftiştedir. Hâdi
seleri, bir ticaret gazetesinin muharriri olması
na rağmen ,bilmemezlikten geldiğini veyahut da
bu neşriyatı maksatlı yaptığmı kabul ediyorum.
Bir defa, Romanya'ya verilen fındık, üçyüz
elli ton olup, ihracı tamamen Fisko Birlik tara
fından yapılmaktadır.

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mit
hat Dülge'nin bir sorusu : «Ticaret Bakanlığı
Bütçesinin raportörleri, raporun 627 nci sayfa
sında madde 32, teklif ve temenniler kısmının
5 nci maddesinde 3202 sayılı Ziraat Bankası Ka
nunu gereğince bütçeye konması gereken 200
milyon sermaye karşılığı yerim? 60 milyon lira
konması, zirai kredi kifayetsizliğini telâfi edemiyeceğinden, imkân nisbetinde artırılması te
menni edilmekte ve A. P. Grupu dâhil olarak,
diğer siyasi parti temsilcileri de banka kaynak
larının artırılması teklifinde müttefik oldular.
Sayın Ticaret Bakanı, zirai reformun bir unsuru
olan zirai kredi fonunun sermaye tezyidini te
min hususunda ne düşünmektedirler? Bu soru
nun yazılı olarak cevaplandırılmasını istirham
etmekteyim.»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım efenclim,
t

Dört senedir, anlaşmalı memleketlere fındık
olarak ihracatımız tamamen Fisko Birlik eliyle
yapılmakta, özel firma eliyle yapılmamaktadır.
Yine aynı mevzu, ek kontenjan olarak Roman
ya'ya yapılan ihraç yine Fisko Birlik eliyle ya
pılmıştır.
I
Efendim şimdi, Bursalı tüccarın, bilmem bu
nun gibi ithamların ucu bir bakan olarak, be
nim seçim bölgem olması dolayısiyle, bana da
dayanabilir. Yine onu da tetkik konusu yapıyo
rum. iddia sahibini ifadeye davet ettiğimiz za
man «Ben Amerika'ya gidiyorum birkaç gün
sonra» demiş ve ifade vermekten de kaçınmış
tır. Bunları ciddî olarak saymıyorum. Buna rağ
men eğer bir hakikat payı varsa teftiş sonunda
meseleyi elbette bana düşen ağırlığı ile ve mesu
liyet anlayışım içinde cevaplandıracağım,
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Bahsettiğiniz iddianın içinde yine Mısır an
laşması konusu var. Hâdiseler tetkik konusudur.
Fakat, huzurunuzda şunu arz etmek isterim, bir
Bakan olarak bana düşen vazife, her mesuliyet
sahibini icabında bu tarz iftiralardan korumak
tır. Maksatlı veya muayyen bir maksadın tahassulu için bu tarz yayınlar yapılabilir. Onun için
mesuliyet sahibi mesai arkadaşlarımın da gelişi güzel ittihamların içinde bu tarz çürütülmesine
hukuk anlayışı içinde razı değilim. Eğer, bir suç
unsuru varsa şüphesiz yine hukuk anlayışı için
de hâdiseyi değerlendireceğim.
BAŞKAN — Meselenin esası bilâhara yazılı
olarak cevaplandırılacaktır.
Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Usta'nm
sorusu :
1. Ziraat Bankası kredi şartları gereğince,
Trabzon balıkçısı gerekli krediyi teminat muva
cehesinde alamamaktadır. Balıkçılığımızın kal
kınmasını sağlamak için balıkçılarımıza kolay
kredi temini düşünülüp düşünülmediği,
2. Karadeniz halkımızın ekonomik gücünü
artırmak maksadiyle Trabzon, Giresun, Ordu il
lerimizde konserve fabrikaları kurulması Ba
kanlığınızca düşünülmekte midir?
3. Ziraat Bankası kredi muameleleri nâtık
değil, muğlâk ve çetrefilli, müteselsil kefalet sis
teminde, bütün köylü birbirine kefil olmadıkça
kalkınabilmesi için kredi alamamaktadır. Bu
yüzden köyle vatandaşlarımız islâmlıktan nasi
bini almıyan merhametsiz faizcilerin eline düş
mekte ve sömürülmektedir.
İdarede ve maksatta başarı sağlanabilmesi,
müstahsilin ekonomik gücünün artması için bir
birine müteselsilen bütün bir köy halkının kefa
let sisteminden vazgeçilerek, o köyde her on ki
şinin birbirine kefil olarak bağlanmasının kolay
lık ve pratik işlem olarak tatbikinin zamanı gel
miştir.
Bakanlığınızca bu hususta ne gibi tedbir dü
şünülmektedir?
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Sayın Başkan, konu geniş, İzin verir
seniz arkadaşıma daha detaylı bilgi vermek üze
re yazılı olarak cevaplandırayım.
BAŞKAN — Bu soru da yazılı olarak cevap
landırılacaktır.
Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar
san'in soruları :
_
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1. Memleketimizde zirai alanda Ziraat Ban
kası kanalıyla köylüye Tsontrollü kredi veril
mektedir. Bu kontrollü krediler AİD kanalı ile
Türkiye'de tesbit edilmiş 34 il sınırları içinde
uygulanmaktadır. îktisaden kalkınması ziraat
sahasına 'terk edilmiş olan Çankırı ilinde de uy
gulanması talebinde bulunmuştuk. Acaba bu ne
zaman gerçekleşecek ve Çankırı köylüsü de kal
kınmasını temin edecek midir?
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım efen
dim.
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır efendim.
Sayın Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun sorusu :
1. Bâzı yerde zirai kredi sahibi çiftçileri
miz kredi borçlarını dört ay önce yatırdıkları
halde halen kredi alamamışlardır. Durum Ba
kanlığınızca bilinmekte midir? Müşkül duruma
düşen bu çiftçilerimiz için ne düşünüyorsunuz?
2. Çiftçilerimizi, kanunsuz olarak kredile
rinin verilmemesi yüzünden müşkül duruma so
kan vazifeliler hakkında ne gibi bir tedbir alın
mıştır?
3. Halen tarım kredi kooperatifleri tarafın
dan, yeni ortak olmak istiyen çiftçilere, «plas
man yok» diye müşkülât gösterilmektedir. Bu
durum Bakanlığınızca bilinmekte midir. Bu du
rumdaki çiftçilerimiz hakkında bir tedbir alın
makta mıdır?
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — O bölgeye ait şikâyete ilk defa
muttali oluyorum. Hâdiseyi bir inceleme konu
su yapacağım ve halli için yardımımı esirgemiyeceğim. Arkadaşımın emin olmasını isterim.
BAŞKAN — Cevap yazılı olarak verilecek
tir.
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir diğer sorusu:
1. — Zirai Donatım Kurumunun ithal etti
ği Fordson traktörlerinin, her türlü masraf ha
riç, fabrikasında alım fiyatı nedir?
2. — Massey - Ferguson traktörlerinin fab
rikasında alım fiyatı nedir?
KEMAL SARItBRAHtMOĞLU (Adana) —
Bu, yazılı olabilir Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Bu konu Sanayi Bakanlığı ile da-
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ha çok ilgili, montaj sanayiiyle ilgili olarak ma
liyet meseleleri ve satış...
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
İthalle ilgili.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Ferguson dediniz. Yazılı cevap
vereyim.
BAŞKAN — Bu soru da yazılı olarak cevap
landırılacaktır.
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir diğer sorusu: «Dünya buğday fi
yatları kiloda kaç kuruştur? Buğday fiyatla
rını artırmayı düşünüyor musunuz? Yukarıda
ki sorumun Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasına delâletinizi rica ederim» derler.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Bu konu 1968 programında yer
alıyor. Program içinde meseleyi değerlendire
ceğiz.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Dünya buğday fiyatlarını sordum Sayın Ba
kan.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Fiyat ve tedbirler kısmında bu
konuya değinilmiştir. Yazılı olarak cevap vereyi m BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır.
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun başka sorusu: «Adalet Partisi Hükümet
programları zirai reformu öngörmektedir. Zirai
reform ucuz, sağlam bol traktör, biçer - döğer, zirai ilâç, zirai gübre temini ile mümkün
dür. Bu alet ve maddelerin ithal, istihsal ve sa
tımının ve yerli sanayiinin kurulmasının tedbir
lerine ne zaman el atılacaktır? Bu mevzudaki
kanun teklifimin biran evvel kanunlaşması lü
zumuna inanıyor musunuz? Aksi, köylüye ve
müstahsıla Adalet Partisi Hükümetlerinin vaitleri ve zirai reforma dair İkinci Beş Yıllık
Plân tasarısındaki hükümler sözde kalmış ol
muyor mu?»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Arkadaşımın kantin tasarısını bi
liyorum. Zirai araçların köylüye ve çiftçiye
ucus şekilde intikalini temin maksadını güden
bu tasarı hakkında bilgim var. Fakat o tasan
hakkındaki görüşümden evvel Adalet Partisi
olarak çiftçiye intikal eden gübre, tarım araç-
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lan ve ilâç konusunda özellikle çalışmalar yap
tığımızı ifade etmek isterim. Bu arada meselâ
göz taşını misal olarak arz edeyim. 6 lirayı ge
çen bir maliyet unsuru göz taşında temel mal
seçilmek suretiyle üçyüz küsur kuruşa müstah
sıla intikal ettirilmektedir. Yine müstahsilin ih
tiyacı olan kimyevi gübreyi müstahsil teşekkül
leri vasıtasiyle intikal imkânı evvelce Zirai Do
natım Kurumu yoluyla yapılan ithalât daha da
genişletilmek, müstahsil teşekküller suretiyle de,
vasıtasiyle de ithal etmek suretiyle çiftçiye, köy
lüye daha ucuz gübre temini yoluna gidilmiş
bulunuyor. Yine bu arada yakın bir zamanda
vermiş olduğumuz kükürt tahsisini yine müs
tahsilin ilâç mücadele imkânları bakımından
daha ucuza temin etmesi bakımından yaptığı
mız hizmetler olarak kabul ediyorum. Bu ara
da Sanayi Bakanı arkadaşımın her halde büt
çesinde değerlendireceği tarım montaj sanayii
içinde yer alan traktör ve tarım aletleri sana
yiindeki ucuzlatmak tedbirlerinden arkadaşım
ayrıca bahsedecektir. Hükümet olarak biz çift
çinin bu tarz araçlarını daha ucuz maletmesi
istikametinde bir gayretin içindeyiz. Bu arz et
tiğim örnekler bu gayretin bâzı misalleri olu
yor.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Yeni gelen milletvekili arkadaşlar açık oy
lama devam etmektedir. Lütfen oylarını kullan
sınlar, biraz sonra oylamaya nihayet vereceğim.
Arkadaşlar durmadan soru geliyor. Bir takyidat şeklinde düşünmeyin, bundan sonra so
ru kabul etmiyeceğim. Mecliste ayrıca bir so
ru müessesesi vardır, vaktin müsaadesine göre
hiç olmazsa bu bütçeyi de saat 19,30 a kadar
bitirmiş olalım. Bunları tamamladıktan sonra
başka soruyu bizzat Sayın Bakana tevdi etme
lerini arkadaşlarımdan istirham edeceğim.
Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'nın bir
sorusu: «Söylendiğine göre Et ve Balık Kuru
mu önceleri ithal ettiği soya yağını ünilever - iş
firmasına piyasadan 30 - 40 Jmruş eksiğine
satmaktadır. Bu doğru mudur?»
TİCARET BAKANI AHMET , TÜRKEL
(Devamla) — Böyle birşey yok. Et ve Balık
Kurumunun elindeki yağlar piyasada yine ba
kanlıkça tesbit edilen kriterler içinde tevzi edi
liyor. Zannederim Ünilever'in deposundaki mu
hafaza maksadiyle onun yerini kiralamak su84 —
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retiyle konmuş olan bu yağları satmış mânasına
arkadaşlarımız biliyorlar. Mesele Et ve Balık
Kurumunun elindeki yağlardır ve orada muha
faza edilmektedir. Mamafih meseleyi incelerim,
arkadaşıma ayrıca yazılı olarak bilgi verebili
rim. Şu anda hâfızamdaki kadarını arz ettim.
BAŞKAN — İhzari cevaptan sonra yazılı
olarak cevap verilecektir.
Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğlun'un bir başka sorusu: «Adalet Partisi
hükümetlerinin hatalı iktisadi politikası ve
bankaların kredi mevzuatlarındaki aksaklıklar
yüzünden küçük esnaf ve sanatkârlarla küçük
tüccar ve sanayicilerin büyük yekûnlara varan
protestolar yüzünden uğradıkları mağduriyeti
telâfi için "ne düşünülmektedir? Bunların bir
kereye mahsus olarak affı düşünülmekte mi
dir?»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Ticari protestoların affı mevzuu
fevkalâde hallerde Merkez Bankasınca esasen
uygulanıyor. Fakat umumi olarak bir itibar
müessesesi olarak kullanılan bu mevzuda ba
kanlığım tek başına söz sahibi değildir.
KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) —
Bu konuda bakanlığınızın fikri ne?
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Ben bu konuda detaylı bilgiyi
almadan bir kanaat ifade edemem. Yazılı ola
rak arz eçleyim.
BAŞKAN — Bu soru da yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır.
Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in:
«T. C. Ziraat Bankasınca su ürünleri için ayrı
lan plasman balıkçı müstahsıla verilmiş midir?
Verilmişse kimlere verildi?»
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Ziraat Bankasının su ürünleri
kredilerinin balıkçı kooperatiflerine aynlmış
olan kredilerin bir kısmı kullanılmıştır. Fakat
umumi plasmanın tamamı kullanılmamıştır.
Kimlere verildiğine ait bilgiyi yazılı olarak arz
ederim.
BAŞKAN — Soru kısmen cevaplandırıl
mıştır, kalan kısmı yazılı olarak cevaplandırı
lacaktır.
Siirt Milletvekili Sayın Hüsnü Oranı'n so
rusu: «Irak ve Suriye'ye yılda 350 000 civa
rında küçük baş hayvanın kaçak surette kaçı-
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rıldığı tahmin ve tesbit edildiğine göre bu ka
çakçılığın önlenmesi maksadını teminen Siirt
ili dâhilinde Et ve Balık Kurumunun bir şube
sinin açılması ve serbest hayvan pazarının ku
rulması hususunda ne düşünülmektedir? Bu so
runun yazılı olarak tarafıma tevdiini arz ve ri
ca ederim» derler.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Sayın Başkan, diğer arkadaşla
rımın da bilmesi lâzımgelen bir hususu arz ede
yim. Bu yıl kaçakçılık konusunda önemli bir
tedbir alınmıştır. Bu tedbir, bilhassa yakala
nan canlı hayvanı mahallinde Et ve Balık Ku
rumunun tesbit ettiği fiyatlarla satışı imkânı
dır. Kurum bu suretle orada malı değerlendir- v
mekte, almakta ve evvelce uygulanan sistem ,
yeniden o malın, yakalanan malın kaçakçılar
tarafından tekrar alınma imkânını önleniektedir. Bu suretle yakalanan hayvanın yarı bede
li o yakalıyana verilmek suretiyle bir teşvik
unsuru olarak kullanılmakta, bölgede bu isti
kametteki tatbikatın 350 000 civarında bahse
dilen rakamı azaltacağına inanıyoruz. Şimdi o
bölgede yeni yatırımlar, kombine kurulması
mevzuu ekonomik bir incelemeye dayanır. Bu
araştırma yapıldıktan sonra arkadaşıma evet
veya hayır cevabını verebilirim. Bu sebeple so
runun bu kısmını yazılı olarak arz edeceğim.
BAŞKAN — Sorunun cevaplandırılmıyan
kısmı yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir başka sorusu: «Pamuk tohu
mu ihraçıni yasaklıyan karar üzerine yağ sa
nayicilerinin anlaşarak fiyatları kiloda 73 ku
ruştan yukarıya çıkarmadıkları, dış fiyatların
ise' 90 kuruştan yukarı olduğu bakanlığınıza
telle tarafımızdan bildirilmişti. Köylü müstah
sili zarara sokan ve pamuk fiyatlarını da dü
şüren bu tedbirinin önümüzdeki sezonda kal
dırılması düşünülüyor mu?» («Soru sahibi yok»
sesleri)
Soru sahibi yoktur efendim, isterseniz ya- .
zili olarak cevap verin... Soru sahibi olmadığı
için cevabı da yazılı olarak verilecektir.
Mardin Milletvekili Sayın Nazmi Oğuz ar
kadaşımızın sorusu şu: «Bâzı fabrikaların iz
mit Körfezine akıttıkları klorlu suların körfez
balıkçılığını yok ettiğini biliyor musunuz? Bu
husustaki ikazlar üzerine ne gibi' tedbir alın
dı?»
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TİCARET BAKANI. AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Konuyu hukukî yönüyle inceliyerek cevap arz edeceğim.
BAŞKAN — Bu soru da yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. Teşekkür ederiz Sayın Ba
kan, bitti sorular.
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL
(Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, son söz milletvekili
nin olduğu için, gruplar adına söz alan ve sıra
da oulunan C. H. P. Grupu adına Sayın Kâmil
Kırıkoğlu'nun, buyurun efendim.
Açık oylama muamelesi bitmiştir, kupaları
lütfen getirin.
Sayın Kırıkoğlu, biliyorsunuz müddetiniz
10 dakika.
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —
Okunmıyan soruları da lütfen Sayın Bakana
havale edin Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayhay demin söyledim, Sa
yın Bakana tevdi buyursunlar bundan sonraki
yazılıları dedim.
C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIK
OĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleriı Sayın Bakan ticari kredilerin
yüzde 41 küsurunun sanayie harcandığım bu
kürsüden ifade ettiler. Görülüyor ki bu nok
tada da Sayın Bakanla aramızda geniş an
layış farkı var. Bir kredi hangi fondan alı
nırsa alınsın, hangi faaliyet alanında kulla
nıldığı mevzubahisdir. Kendisinin insafına sı
ğmıyorum hangi akıllı tüccar yüzde 21 faille
kredi alır da uzun vadeli sanayi yatırımına
gider? Ya hesabında yanlışlık var Sayın Ba^
kanın, yahutta kasden böyle konuştu, Yumu» şak görünüşünün altında çok haşin konuşan
yine Sayın Ticaret Bakanı, benim 1053 te adam
başına ihracatari 17 dolar düşmesine karşılık
1963 te 13 dolar düştüğünü söylemem karşı
sında beni hesap bilmemekle itham etti. Üzü
lerek söyliyeyim ki.. (A. P. sıralarından anla
şılmayan müdahaleler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Ben
senin gibi doktorlardan değilim. Ben hesap
bilen doktorlardanım.
BAŞKAN — Cecap vermeyin lütfen. Sayın
Kırıkoğlu, Başkan olarak müdahale etmeyin,,
diye ikazda bulundum, karşılıklı konuşmayın.
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KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Ben
şunu ifade etmek istiyorum kendisine. O do
ları 9 liradan, resmî kurdan hesaplar, ben ha
kiki kurdan, serbest kurdan hesaplarım, 11 li
radan hesaplarım. Bu şekilde hesaplasın da
baksın, benim rakamım mı- doğru, kendi raka
mı mı doğru? Ben bu rakamları Birleşmiş Mil
letler istatistiklerinden aldım, Birleşmiş Mil
letler istatistiklerini elektronik beyinlerle tu
tar. Anlaşılan Sayın Bakanın beyni elektronik
beyinden çok daha faal. Ama maalesef ben
zihni atalet içinde bulunan Bakanın, zihni
açık bir gününde yeniden hesaplamasını ken
disine tavsiye edeceğim. (Soldan: gürültüler
anlaşılmıyan tyâzı sözler)
BAŞKAN — Lütfen gürültüyü keselim ar
kadaşlar.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, bu iki konuya dokunduktan son
ra asıl konumuza geçeceğim.
Bu kürsüden birçok defa bizim bozuk dü
zen değişimini istememize karşılık,, «Siz niçin
iktidarlarınız zamanında istediklerinizi yap
madınız» diye soruldu, Adalet Partisi sordu.
(A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) doğru di
yorlar. Şimdi cevabını alacaksınız. Bütçenin
tümü üzerindeki konuşması ile Sayın Ecevit,
bunun cevabını verdi ve konu anlaşıldı sanı
yordum. Ama görülüyor ki, yanılmışız,, anla
şılmamış, biraz da ben anlatacağım, fakat va
kit kısa 10 dakika. Onun için sadece Toprak
reformu konusunu ele alacağım arkadaşlar.
Halk Partisinin bu husustaki çabalarını anla
tacağım Bakın Sayın İnönü; taa 1937 de Baş
bakan iken ne .diyor: (Soldan: Gürültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale
etmeyin.
Sayın Kırıkoğlu, yalnız toprak ' reformu
meselesini Ticaret Bakanlığı bütçesiyle ilgili
olarak lütfen izah ediniz. (A. P. sıralarından
«Bravo Sayın Başkan» sesleri) tamam efendim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bir da
kika efendim.
«Toprak, mahsulünü ancak bir vaziyette
verir, o vaziyet de o toprağın işliyenin malı
olmasıdır. Yurdumuzda topraksız çiftçilerin
sayısı her türlü tasavvurun; tahminin üstün
dedir. En ziyade toprağı taksim edilmiş, en ma
mur yerlerimizde bile köylünün yarısına ya
kın bir miktarı topraksızdır..» Ve devam edi-
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yor. «Hiçbir vakit hiçbir adamın malını geli
şi güzel zaptetmek fikrinde
değiliz. Fakat
köylüyü de ilelebet topraksız kalmıya mah
kûm eden dar çerçeve içinde bırakmaya razı
olamayız, Toprağı köylüye dağıtmak mesele
si, medeni memleketlerin birer birer içinden
geçtiği rejimanter denilen iptidai bir ilerle
me safhası olmuştur» (A. P. sıralarından gü
rültüler) Daha ilerisini dinlyeceksiniz.
BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade edin za
ten 10 dakikalık bir müddet, Sayın hatip söz
lerini bitirsin.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Anla
tacağım.
BAŞKAN — Efendim) ben müdahale ediyo» rum, siz lütfen devam edin.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — «teni
âletler, harman makinaları, sürme ve sulama
tertipleriyle plânlı olarak tanzim edilmiş bu
lunan zirai kombinalar vücuda getirmek is
tiyoruz. Bu kombinalar, toprağın, memleke
tin icaplarına göre biraz büyük, biraz küçük
olabilecekse de herhalde her biri bir cüzütam
halinde olacaktır.»
Bir de Atatürk'ü dinleyin 'arkadaşlar :
1938 de Atatürk'ün son nutku, Mecliste okun
muş. (A. P. sıralarından gürültüler) Atatürk
söylüyor, dinle. (A. P. sıralarından gülüşmeler)
«Toprak Kanununun bir neticeye varmasını Ka
mutayın yüksek himmetinden beklerim. Her
Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı
-toprağa malik olması behemehal lâzımdır. Va
tanın sağlam temel ve imarı bu esastadır.»
Şimdi arkadaşlarım, (A. P. sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar. (A.
P. sıralarından «Toprak reformu ile bu bütçe
nin ne ilişkisi var?» sesleri)
ilişkisini kuracaklar şimdi. Arkadaşlar, gü
rültüyü keselim, bu şartlar altında müzakere
, devam etmez, istirham edeceğim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bir
Atatürk'ün vasiy etiyle İnönü'nün konuşması
arasındaki uyarlığa bakın, bir de sizin zihniye
tinize. Atatürk'ün vasiyetine uymadıkları hal
de ona sahip çıkmaya kalkışanlara söyliyelim
ki; bu bir siyasi skandaldir. Sayın inönü'nün
Cumhurbaşkanlığı zamanında bu dâva bırakıl
mış değildir, inönü'nün kendi elyazısı ile 1945 te
tashih ettiği tasarının 17 nci maddesini oku-
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mak istiyorum. Ama görüyorum ki, vakit da
raldı.
Son teşebbüsümüzün de, 3 ncü inönü Kabi
nesini düşürerek, nasıl akim kaldığını hep bili
yoruz arkadaşlar. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Bütün bu gayretler Adalet Partisi gibi
düşünenler tarafından akim bırakıldı. Bu yüz
den gerçekleştiremedikse iyi niyetimizin bir
delili değil mi? Adalet Partisinde o da yok ya..
Dün yapamadık, bugün muhalefetteyiz yapa
mıyoruz, ama şartlar değişti, yakın gelecekte
düzen mutlaka değişecektir arkadaşlarım. (Gü
rültüler) Eğer değişmezse biliniz ki, bu bo
zuk düzen yarın sizin de özel düzeninizi boza
caktır.
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Çingene
falı mı bu?
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Herkes
aklını başına toplasın beyler.
özel teşefbbüsü millî soygun, millî felâket
haline gletirmek istiyenlere karşıyız. Şunu da
tebarüz ettireyim ki; özel teşebbüsün... (A. P.
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar,
istirham ediyorum. Zaten iki dakikası kaldı.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Onun
la kalkmamıyacağımıza inanmak, ona öncelik
tanımak, ona bel bağlamak, başka şeydir, özel
teşebbüsün satılmıyan kömürünü, bu da Ti
caret Vekâletiyle alâkalı, Devlet eliyle alarak
onu millet kesesinden doyurmak istiyen Adalet
Partisine karşı olmakla toplumun yanında ol
duğumuzda inanıyoruz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Kınkoğlu, bir dakika
nız kaldı, lütfen toparlayın.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Biz or
tanın »olundayız, demekle halkın, yoksul top
lumun yanında olduğumuzu söylüyoruz. Ya
siz ne diyorsunuz? Sömürücülükleri sürsün mü
diyorsunuz? Yeni sesler duymaktan neden çok
korkuyorsunuz beyler? (Halk Partisi sıraların
dan alkışlar) (Adalet Partisi sıralarından, kah
kahalar)
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum.
•
Sayın Başkanlığa
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim.
İçel Milletvekili
Mazhar Arıkan
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan,
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde söylenmesi gere
ken bütün sözleri söyledi. Ama ben muhalefe
tin son sözünden sonra kifayetin . aleyhinde
bulunacağım. Kifayet önergesini kabul etme
yiniz ki, Ticaret Bakanlığı Bütçesinde top
rak reformunun müzakere edilmiyeceğini izah
edelim. Kifayeti kabul etmeyiniz ki, özel dü/ zeni bozduğunu iddia ettiği zatın, hangi par
tiden hangi partiye özel düzenle transfer edi
lerek yeni bir partinin sözcüsü olduğunu ispat
edelim.
Şimdi, kifayeti kabul etmeyiniz ki, Ticaret
Bakanlığının Bütçesi dolayısiyle hangi banka
lardan kimlerin ağalarının ne miktarda kredi
alarak hileli iflâs yapmak suretiyle bankala
rın parasını ödemediğini ve 'babaları tarafın
dan mirastan mahrum edildiğini, bu suretle
Devletin bankalarının parasının sömürüldüğü
nü izah edelim. (A. P. sıralarından «bravo»
sesleri) Kifayeti kabul etmeyiniz ki, Ticaret
Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle bu memlekette
gerçek söylenecek olan sözleri sıöyliyelim. Ken
di 'kafamızdan Anayasayı çiğnemek suretiyle
arzuladığımız sol düzenin bu memlekete gelemiyeceğini, sol düzenin kurulamıyacağmı, dü
zen heveslilerinin hangi diyarın arzusunun içe
risinde bulunduğunu ispat edelim. Kifayeti ka
bul etmeyiniz ki, Ticaret Vekâleti bünyesi içe
risindeki müesseselerle yeni düzen heveslileri
nin ne yolda irtibatta bulunduğunu, oralar
dan neler beklediğini ve hangi yolun yolcusu
olduğunu izah edelim.
iSevgili arkadaşlarım, bu kürsüye çıkıp çe
şitli meselelerin üzerinde durmak ve çeşitli
yönlerden ıjdelerini, düşüncelerini Türk efkârı
na mal edebilmek için millet kürsünü haksız
olarak kullanmanın doğru olmıyacağını, bura
da memleketin meselelerinin üzerine eğilip onun
yalnız söylemesini değil, devasının da gösteril
mesi gerektiğini izah edelim.
Sevgili arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı Büt
çesinde Atatürk'e sığınacaksın, bütçenin tümü
üzerinde Atatürk'e sığınacaksın, vatanın her
sathında Atatürk'e sığınacaksın, Atatürk ilke— 88
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leri diyeceksin, Atatürk'ün emirlerini yapmıyacaksın. Senelerce iktidarda kalacaksın, Bü
yük Atatürk'e kurtardığı vatan toprakların
dan bir metre toprak vermiyeceksin, sonra
Atatürk'ün arkasına sığınacaksın. Buna mü
saade etmiyeceğimizi ispat edelim aziz arkadaş
lar. (A. P. sıralarından alkışlar)
Sevgili arkadaşlarım, kifayete eğer hayır
derseniz bunların yanında Atatürk istismarcılarınm, demokrasi istismarcılarının, düzen is
tismarcılarının, kredileri nasıl aldıklarını, dev
leti, ve milleti nasıl sömürdüklerini bu milletin
ticari sahasında hangi düzenleri kurdukları
Türk halkına ve Dünya efkârına ifade ede
lim.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayst
önergesini oylarınıza arz edeceğim: Kifayeti
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Muhterem milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı
bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunacağım: Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi bölümleri birer birer okutup oylata
cağım :
(Ticaret Vekâleti
(A/l)

Cari Harcamalar

Bölüm
11.000 ödenekler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
y
12.000 Personel Giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
13.000 Yönetim • Giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
14.000 Hizmet Giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

Lira
12 000
eden
Kabul
24 830 671
eden
Kabul
1 823 500
eden
Kabul
458 002
eden
Kabul

M. Meclisi
Bölüm
15.000 Kurum Giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
16.000 Çeşitli Giderler
1
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
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Değerli arkadaşlarım; bütçe konuşmaların
da rastlanan müşterek bir özellik vardır. İkti
darlar daima kendi yaptıklarını methederler,
muhalefetler de en amansız tenkidlerini ortaya
koyarlar. Bu gidişe öylesine alışılmıştır ki, baş
ka türlü bir ifade tarzı ve öneri yadırganır ha
le gelmektedir. Oysa ki, bu* müzakereler, gerçek
ten pek ciddî ve her türlü polemiğin dışında,
bütün bir milletin tümünü ilgiliyen bir yıllık ve
ona bağlı pek çok yılların sosyo - ekonomik ge
leceği ile ilgilidir.
.

1 805 000
eden
Kabul
2 999 000
eden
Kabul

(A/3) Sermaye teşkili ve
transfer harcamaları
34.000 Malî Transferler
1 132 196
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
35.000 Sosyal Transferler
50 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
36.000 Borç ödemeler
141 0G0
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Rtmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakeresi ta
mamlanmış ve Millet Meclisince de kabul edil
miştir.
Hayırlı, uğurlu olsun.

C — SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ :
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bütçesine baş
lıyoruz arkadaşlar. Yarım saatimiz var, en azın
dan bir veya iki arkadaşı konuşturabilirsek ge
ceden tasarruf etmiş oluruz.
Komisyon yerinde mi efendim? (Evet, ye
rinde sesleri)
Sayın Sağlık Bakanı, buradalar.
îlk söz C.H.P. Meclis Grupu adına Sayın Seyfi Sadi Pencap'ın.
Buyurun efendim.
C.H.P. MECLÎS GRUPU ADINA SEYFÎ
SADÎ PENOAP (Muğla) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1968
yılı bütçesi üzerinde C.H.P. Grupunun görüşle
rini arz edeceğim.

İktidarlar olsun, muhalefetler olsun, mesele
yi bu açıdan görürlerse, her iki müessese için de
önemli müşterek taraflar olmak lâzımgelir. Po
lemikten kaçınmak, realiteleri kabul etmek, ik
tidar % muhalefet münasebetlerinde demokrasi
nin şartı olan âzami müsamaha ve anlayışa sahibolmak başta gelen şarttır.
Bütçe görüşmelerinde anamesele; siyasi sis
tem ve görüşlerin ortaya konulması, muhtelif
partileriyle bir bütün olan aziz milletimizin
problemlerini bu görüş açısından değerlendirme
meselesidir.
. •
Sayın milletvekilleri, 1968 yılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerindeki grup
görüşmelerimizi bu görüş açısından değerlendir
meye çalışacağım.
Değerli arkadaşlarım; milletvekili olarak he
pimiz yakından bilmekteyiz ki, Türk halkının
sağlık durumu, geri kalmış bir ülkenin • bütün
ıstırabını sinesinde taşımaktadır. Sağlık düze
nimizin bozukluğu, hiç kimsenin reddedemiyeceği bir realitedir. Hepimiz köy, kent dolaşarak
mustarip vatandaşın dertlerini yakînen gör
müş insanlarız* Ve, bu meseleleri halletmek az
mi ve inancı içinde Yüce Mecliste görev almış
kimseleriz. Gerçekleri saklamak, parti egoizması
baskısı altında onları unutur görünmek, aziz
Türk Milletine en büyük ihanet olur.
Sayın arkadaşlarım; bü bütçeyi; yalnızca,
birtakım rakamların ifadesi şekline sokarak bir
netice almak mümkün değildir. Mesele, birtalnm
rakamlar t söylemek ve iktidara çatmak mesele
si de değildir. Mesele, iktidarın bunları dü
zeltmek için gösterdiği davranıp ile kendi par
ti görüşümüzün arzı, olayların esasını bilmek
ve çareler arayıp getirmek meselesidir.
Aziz arkadaşlarım, şimdi, Türkiyemizin sağ
lık durumuna şöyle bir göz atalım :
89 —
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Türk Milletinin sağlığı, yalnızca doktor, has
ta ve hastane ilişkisi ile ilgili değildir. Mesele
gejıiştir ve aziz milletimizin sosyal ve ekonomik
meselelerinin tümü ile ilgilidir.
Türkiye'de mükemmel imkânlarla çalışan
hastanelerimiz vardır. Doktorun en bilgilisi,
ameliyatların en hünerlisi, tedavilerin en verim
lisi buralarda yapılır. Ama, inkârı mümkün
olmıyan gerçek de şudur ki, bu müesseseler,
kalkınmış bölgelere inhisar etmekte, sizler ve
sizler gibi kalburüstü imkân sahiplerine hizmet
etmektedirler.
Fakat, buna karşılık, en iptidai imkânlarla
çalışan sağlık tesisleri ise, nüfusumuzun en
büyük, fakat en mustarip kütlesine, en fakir
insanlarına hizmet arzına çalışmaktadırlar. Nü
fusun % 80 - 85 ini teşkil eden köylü, memur,
esnaf, sanatkâr ve benzerlerinin mükemmel ol
duğunu söylediğim bu hastanelerde tedavileri
ya imkânsız ya da çoluk çocuğunun nafakası
pahasına ancak mümkün olabilmektedir. Nü
fusumuzun % 70 ini teşkil eden köylü vatan
daşlarımızın ayağında hizmet gören, bırakınız
doktoru, mütehassisi, kaç ebemiz, kaç sağlık
memurumuz ve köylüye sağlık hizmeti görebi
len tam teçhizatlı kaç sağlık tesisimiz vardır?
Hastalanan köpeğini dahi sağlığına kavuş
turma, hayvan hastanelerinde tedavi ettirebil
me imkânına sahip imtiyazlı zümreler yanında,
kendi yavrusunu göre göre ölüme terk eden ça
resiz babalar dururken, Anayasamızın sağlık
hakkı ile ilgili 49 ncu maddesindeki, «Devlet,
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbi imkân görmesini
sağlamakla
'ödevlidir» hükmü, gerçekleri söyliyenler için
«Sınıf tahriki yapıyorlar», demogoji ve iftirası
na karşı en açık cevaptır.
Değerli milletvekilleri, bu realiteyi reddet
mek mümkün olmadığına göre, sağlık sistemi
mizdeki aksaklığı, sosyal adaletsizliğin, sağlık
düzenindeki bozukluğunu da inkâr etmek her
halde mümkün değildir.
Her türlü imkânı belirli bir sınıfın diktasına
vermek başka şeydir, sınıflar arasındaki uçu
rumları ortadan kaldırmak veya asgari hadde
indirerek sosyal adalet ve güvenliği vatandaş
arasında yaygın hale getirmek tamamen ayrı
şeydir. Birinci şıkta, sosyal adalet ve güven
sizliğin istismarı vardır ve bunlar aşırı uçlarca
— 90
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gayeye götüren vasıtalar olarak kullanılır.
ikinci şık ise, sınıflar arası uçurumları yok edip,
sınıf mefhumunu kaldıran sosyal adalet, sosyal
demokrasi yoludur.
Cumhuriyet Halk Partisi bu yolu seçtiğini
«ortanın solu»ı politikasiyle ortaya koymuştur.
Siyasi demokrasiden, sosyal ve ekonomik de
mokrasiye geçme yolu olan bu politika ger
çekçidir. Onun içindir ki, bu bütçe münase
betiyle de, memleketin sağlık düzenindeki bo
zukluğunu, en acı örnekleriyle dile getirmeye
çalışmaktayız. Nedense A.P. li arkadaşlarımız,
bu «düzejı bozukluğu») tâbirinden fazlaca alın
maktadırlar. Bu alınganlık nedendir, anlamak
mümkün değil. «Biz, hiç kimseye bu düzeni
siz bozdunuz, demiyoruz. Ama, daha da, bozu
yorsunuz demek de her hâlde hakkımızdır»ı. 40
yıldır bozuksa, bozuk bu düzen... Bu anlayış kim
se için ne beraet yoludur, ne de saivunma yolu...
Mesele, bunu politika sahasına çekerek, ger
çekleri saklama meselesi değildir. Mesele, bo
zukluğu kabul ettikten sonra, Aziz Türk Mille
tine en iyisini verebilme meselesidir.
Sayın milletvekilleri, sağlık düzenindeki bo
zukluğu, sizlerin de yakından bildiğiniz gerçek
lerle arz etmeye çalışacağım :
Hepimizce malûmdur ki, muayyen bir hayat
seviyesinin üstünde yaşıyan
vatandaşlarımız
için sağlık meselesi de diğer meselelerimiz gibi
bir problem olmaktan çıkmıştır. Varlıklı in
san, sağlığını sigortaya almıştır. En tanınmış
doktorlar, en konforlu hastaneler, en pahalı
ilâçlar onlar için mesele değildir. Onlar sanki;
en az 10 bin kişiye bir doktorun, 500 ilâ 1 000
kişiye ancak bir yatağın düştüğü bu ülkede
yaşamamaktadırlar. Onlar sanki; çoluk çocukla
rının hafif bir nezlesini bile her an karşılıya-'
bilecek her imkâna sahip iken, doğuramıyan
karısının, kan kusan bacısının, ölümle pençele
şen yavrusunun ıstırabını gidermek için, he
kim bulamıyan, hastanesi olmıyan, ekmek ve so
ğanı zor kazanan, kendi kaderlerine terk edil
miş milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede
yaşamamaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, 32 milyonluk nüfusu
nun, bir 10 milyonunun aylık geçimi sadece 90
TL, ikinci bir 10 milyonunun aylık geçimi sadecG 200 - 300 Tl. olan' Türkiyemizde; hekimin,
hastanenin ve ilâcın, bu bir aylık geçim para
sının çok üstünde olduğu bir ülkede, sağlık me-
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selelerini halletmek bu düzen içinde mümkün
24 saat iş başındadır. Gecesi, gündüzü yoktur.
olamamıştır. Vatandaş, sağlık sigortasına bağ Batı ülkelerinde 2,5 yatağa bir hemşire dü
lanmadıkça, bu bozuk düzen, milyonlarca kişi şerken, bizde ortalama 45 yatağa bir hemşire
nin ıstırap kaynağı olmakta devam edecektir. düşmektedir. Hekim, bu külfeti de yüklen
Sayın arkadaşlarım, bu çok önemli mesele miştir. Bu ağır mesai altında ise meslekî te
bir yönü ile Türkiyemizde halledilmiştir, işçile kâmülü takip imkânına dahi sahip değildir.
rimiz bakımından sağlık meselesi, daha bâzı ek Hele yardımcı sağlık personelinin durumu
siklerine rağmen, ıstırap kaynağı olmaktan bü büsbütün ağırdır. Onlardan olağanüstü bir
yük ölçüde kurtarılmıştır. Bu vesileyle belirt gayret ve fedakârlık beklenmektedir. Hekim
mek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ola ler, ilerde arz edeceğim şekilde, bir kısmı
rak, iktidarlarımız devresinde sağlanan, işçile isimlerinin sağladığı avantajla, bir kısmı isei
rin sosyal hakları gibi sağlıklarının sigortalan maalesef meslekî sömürücülükle, Devletin ken
ması da en büyük huzur ve iftihar kaynağı disine reva gördüğü haksızlığı vatandaşın
sırtından çıkaracak, külfetin nimetine kavuş
mızdır.
maktadır. Ama, binbir güçlük ve hayati teh
Kalkınma plânının, sağlığa ait finansman
like içinde vazife gören; hemşire, ebe,
ve yatırımlar bölümünde zekredilen : « - Önemli
sağlık memuru ve yardımcı personel maddj,
bir sosyal güvenlik hizmeti ve sağlık harcama
mânevi sıkıntı içindedirler. Sosyal hiçbir gü
larının finansman için bir kaynak olarak ge
venlikleri yoktur. En mübrem ihtiyaçları için,
nel bir sağlık sigortasına kademeli olarak
kendilerini kıt kanaat geçindiren maaşları
başlanacaMır.» hükmüne uyan bir tatbikata
dışında Devletçe' hiçbir yardım görmemektegeçilmemişti. Halbuki, biz, esnaf, sanatkâr
' dirler. Yıllarca çalışan pek çok yardımcı per
ve serbest meslek erbabını, sosyal sigortalara
sonel, kadrosuzluk yüzünden terfi edememek
bağlamayı, memurların sosyal güvenliğini de
tedirler. Sağlık - Is Sendikasına bağlı, yalnız
işçilerin seviyesine yükseltmeyi kararlaştır
Ankara'daki 800 yardımcı personelin en yük
mıştık. Bunun hazırlığını yapıyorduk ve, ilk
sek aldığı para sadece 300 Tl. dır. Çalıştık
Beş Yıllık Plân, bu hedefleri göstermişti. Bu
ları sağlık tesislerinde bile bakılıp tedavi edil
nun için hazırlıklarımız mevcut idi. Ama sonra
me . imkânımdan, mahrumdurlar.
iktidardan çekildik ve milletin reyleriyle ikti
dara gelen Adalet Partisi hükümetleri bu ha
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, tıbbi im
zırlığı yürütmedi, yürütmek istemedi veya
kân yönünden halka hemen hiç faydası olmıyan
yürütemedi. Oysa, bu yapılsa idi, şimdiye ka pek çok sağlık tesislerine milyarlar harcanmış
dar, köyler dışındaki büyük bir halk toplu
tır. Vilâyet merkezlerine otomobille • en az
luğu sigortalanmış ve bu hazırlık üstüne pek
5 - 6 saat mesafede olan yerlere sağlık merkez
az bir gayretle, bütün vergi mükelleflerinin
leri açılmıştır. Tek bir pratisyen hekim elinde,
sigorta kapsamına alınması mümkün olacaktı.
ebesi, hemşiresi, hademe ve aşçısı ile - diğer mas
raflarını
bırakıyorum - Devlete her yıl milyon
Saym milletvekilleri, sağlık düzenimiz bir
lar
yükliyen
bu müesseseler yalnızca bir gösteiç sömürü düzeni halinde devam etmektedir. Ba
rişten ileri gidememektedir. Hastalar, bu mües
kanlık hekimlerinizi, maalesef bâzı hekimle
seselerdeki tıbbi imkân ve yetersizlik dolayısiyrimiz de vatandaşı sömürmektedirler. En ağır
bir tahsil ve ihtisas döneminden sonra bir dok le, vilâyetten celbedilen ambulanslarla, 8 - 10
saatlik bir gecikme ile Devlet hastanesine geti
tor, baremin en az seviyesinden para verilerek
rilebilmektedir.
Bu gecikme sebebiyle sağlığı
vatanın dörtbir yanına gönderilmektedir. Ne
nı
ve
hattâ
hayatını
kaybeden pek çok vaL:.:ıtahsil ve ihtisas zammı, ne fazla mesai ücreti,
daş vardır. Bu sağlık merkezlerine, asgari bir
ne de mahrumiyet bölge zammı almaktadırlar.
operatör veya nisaiye mütehassısı verilemiyorsa,
Hekim, sosyal bakımdan sn kalkınmış bölge
bu bölgeler hizmetine tahsis edilecek bir - iki
leri, en iyi kazanç imkânı olan yerleri tercih
ambulans hem daha az masraflı, hem de çok da
etmektedir. Tek taraflı olarak yalnızca he
ha fazla faydalı olacaktır. Onun içindir ki, bu
kimden fedakârlık beklemek haksızlık olur. He
şekil geri kalmış bölgelerimizde, sağlık hizmet
kimlerimizin % 30 unun yurt dışına kaçma ne
lerinin tam sosyalizasyonu kaçınılmaz zarurettir.
denlerini burada aramak lâzımdır. Doktor,
— 91 —
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Sırası gelmişken arz edeyim ki, sağlık sosya
lizasyonunun, bugünkü tatbikat iie bir sonuç
vereceği kanaatinde değiliz. Maalesef doktorsuz,
hemşiresiz ve araçsız sağlık ocakları açmak, bu
husustaki 224 sayılı Kanunun 10 ve 17 nci mad
delerine aykırıdır. Sosyalizasyon, iyi tatbik edi
lirse fevkalâde müesir bir çare, ama kötü tat
bikat halinde hayal sukutu yaratan bir netice
olur. Bu bölgelerde çalışan hekim ve yardımcı
larının maddi ve mânevi yönlerden üstün olarak
tatmini zaruridir. Sosyalizasyon. programının,
bütçenin ancak % 4 - 5 ini teşkil eden bir sağlık
bütçesiyle gerçekleştirilmesi son derecede güç,
hattâ imkânsızdır. Finansman bakımından mev
cut zorluklar tümü ile bozuk bir düzenin tabiî
sonucudur. Bu bozuk düzen değişince lüzumla
finansman kaynakları kendiliğinden meydana
çıkacaktır. Bu gerçekten ağır programın tat
bikatında, Sağlık Bakanlığının diğer bakanlık
larla koordinasyonu şarttır. Bilhassa Millî Eği
tim Bakanlığının, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlıklariyle, Köy işleri Bakanlığının
koordinasyon ,mecbu.rîyeti, muvaffakiyetin başlı
ca şartıdır.
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yan dar gelirli ve fakir vatandaşlar bu sosyal
adaletsizliğin pençesinden kurtarılmalıdır. Bu
na, Devlet olarak göz yummak, Devletin Devlet
niteliğine gölge düşürmektedir.
Sayın milletvekilleri,, konuşmamın başların
da, sağlık düzenimizin, bir iç sömürü düzeni ha
linde devam ettiğini söylemiştim. Bakanlığın
hekimleri, bâzı hekimlerin de vatandaşı sömür
düğünden bahsetmiştim, insan sağlığı üzerin
de devam eden bu sömürü, bir hal çaresi bulun
madıkça sona erecek gibi görünmemektedir.

i Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin
tek elden yürütülmesini öngören, kalkınma plâ
nımızın görüşüne tamamen katılıyoruz. Hekim
lerimizin, büyük il merkezlerinde toplanmasını
önliyecek kanuni, maddi ve mânevi bütün im
kânlar tahakkuk ettirilmelidir. Plânın öngördü
ğü hususlardan biri olan, sosyalizasyon hizmet
lerinin Batı'ya da bir ölçüde kaydırılarak, bu
hizmette çalışan hekim ve diğer personele rotas
yon imkânı sağlamak, teşvik edici bir tatbikat
olacaktır. Maalesef, bugüne kadar bu hususta
bir çalışma olmamıştır.

Hekimi tatmin edemiven Bakanlık, vatandaş
sağlığı üzerinde hekimin menfaat sağlaması yo
lundaki davranışlarına gözlerini kapamak zo
runda kalmaktadır. Bir hekim olarak, bu haki
katleri ortaya koymak ne kadar üzücü ise, mil
letvekili olarak da gerçekleri arz etmek kaçınıl
maz bir görevdir.
Sayın arkadaşlarım, Türkiyemizde; Devletin
gerçekten güc ve feragat istiyen bu ulvi mesle
kin sosyal hayattaki itibarını sağlıyacak, mad
di ve mânevi imkânları verememesine rağmen,
meslekinin onur ve şerefini lâyıkiyle temsil eden
pek çok hekimimiz vardır. Bunlar bir kenara bı
rakılırsa, Devlet hastaneleri ve benzerlerinde
çalışan bâzı hekimlerle, hasta ve hastane ilişki
leri gerçekten ıstırap verici bir sömürü düzeni
niteliğindedir. Maalesef bunlar bir yandan has
tayı, öbür yandan da Devleti sömürür bir dav
ranışın içine girmiştir. Vatandaş, kolay kolay
hastanelerde muayene olmak ve tedavi görmek
imkânına sahip değildir. Hastane doktorunun
öz?,1, muayenehanesine uğramadan, Devlet has
tanesine gidilmez inancı, vatandaşta yaratılmış
ve tatbikat bu inanışın doğruluğunu vatandaşa
sindirmiştir,

Değerli arkadaşlarım, bâzı hastanelerimizde
tatbik edilen Full - Time usulü de gerçek amacı
nı tahakkuk ettirememiştir. Teknik gaye ve ne
ticeler bir tarafa, asıl üaüntü verici tatbikat,
fakir hastaların bu müesseselerde muayene ve
tedavisinin imkânsız hale gelişidir. Fakir ve
dar gelirli vatandaş muayene ve tedavi imkâ
nına sahip değildir. Zira zengin ve fakir ayırı
mı yapılmadan her hastadan para alınmaktadır.
Bu para, Full - Time dâhil hekimlerin tazminat
larını karşılamak üzere hastane döner sermaye
sine yatırılmaktadır. Hastaneye gidebilmek
için yol parasını bile güç bulan veya bulamı-

Hastane kapılarının, muayenehane binaları
nın önleri simsarlarla dolmuştur. Bu alış veriş
öylesine itiyat haline gelmiştir ki, bir kısım he
kim bu sirkülasyonu tabiî görevleri arasında
görmeye başlamıştır. Âcil yatan hastalar bile
yakınlarını doktorun muayenehanesine gönderip,
iyi tedavi görme imkânın^ hazırlamaktadırlar.
Muayenehaneye uğramıyan hasta bakılmaz,
ameliyat edilmez söylentileri, tatbikatın neti
cesi olarak bir kaziye haline gelmiştir.
işin en acı tarafı da, vatandaş sağlığı üze
rine kurulan bu sömürü çarkı, belirli kimseler
üzerinde işlemez de, dar gelirlinin, esnafın ve
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bilhassa zavallı köylünün üzerinde döner, dö
ner durur. Sağlık meselesinde bile en fazla sö
mürülen kimseler, Büyük Atatürk'ün bizlere
«Milletimizin efendisidir» diye emanet ettiği
ve nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden köylülerimizdir.
Sayın milletvekilleri, muayenehaneler, en
ulvî meslek olan hekimliği onör kırıcı davra
nışlara zorlamakta, mustarip vatandaşın sağ
lığı üzerinde pazarlık yerleri olmaktadır.
300 - "400 Tl. karşılığı hastaneye, muayeneha
neden geçip gelen hasta, bu müesseseleri Dev
letin değil, doktorun ticarethanesi addetmek
te ve buna alıştırıldığı için de asla yadırgamamaktadır.
BAŞKAN — Sa-ym Pencap, müddetinizin
bitmesine bir dakika var. tahminen konuşma
nız daha ne kadar sürecek?.
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Beş
dakika efendim.
BAŞKAN — Beş dakika, peki efendim. O
bir dakikayı bitirdikten sonra oylıyacağım ve
Meclisten izin alacağım.
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Böy
lece vatandaş, «Devlet hastanesi» ismindeki
Devlet mânasını kavnyamıyan bir idrakin içi
ne sokulmuştur. Çok defa, hastane tedavisini
gerektirmiyen hastalar, muayenehanede öde
dikleri para karşılığı hastaneye yatırılmakta
dırlar. Ve, bunlar, «doktor yatırdıktan sonra,
bakmadı» denmemesi için lüzumu olmıyan bir
takım ilâçlarla oyalatılmaktadırlar. Tabiî ki,
bu şekil hastaların, yatak ücretleri, yapılan
ilâçları; yemesi, içmesi Devletin sırtına yükletilmektedir. Hattâ, sırf doktorun beş - on ku
ruş alması için boş yere ameliyat masasına yatı
rılıp, karnı açılıp kapatılan, lüzumsuz yere
apandisiti çıkartılan pek çok hasta vardır.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Grup adı
na konuşuyorsunuz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen ar
kadaşlar.
Buyurun, devam edin Sayın Hatip.
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Bir
milletvekili' olarak konuşuyorum.
BAŞKAN — Sayın Hatip, ikaz ettim, siz de
lütfen karşılıklı konuşmayın. Siz de müdahale
etmeyin, efendim,
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SEYFİ SADİ PENCAP (Davamla) — Hat
tâ, sırf doktorun beş - on kuruş alması için
boş yere ameliyat masasına yatırılıp karnı açı
lıp kapatılan lüzumsuz yere apandisit çıkarı
lan pek çok hasta vardır.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ne alâka.
sı var?
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — He
kim misin sen?
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hayır.
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Go
cundun, o halde.
BAŞKAN — Sayın Pencap, bir dakika.
Muhterem milletvekilleri, arkadaşım ko
nuşmasının 5 - 6 dakika daha devam edeceğini
söyler. Bu hususu oylarınızla halledeceğim,
5 - 6 dakika daha konuşmasını kabul edenler..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Pencap.
SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Teşekkür.ederim.
Bunların ameliyat ve asgari on günlük ba
kım masrafları da Devletin sirtona yükletilmektedir. Bunların sebebi, hastanelerin idari ve tıb
bi kontrol bakımından tam. bir başı bozukluk
içinde bulunuşudur.
Değerli arkadaşlarım, inanılmaz gibi gelen
bu hususların birer realite olduğunu bilmeliyiz.
Hastanelerimizin bugünkü durumu için hiç ol
mazsa palyatif tedbirler almalıyız. Hastane baştabibleri tam yetki ile teçhiz edilip, direkt ola
rak Bakanlığa bağlı müesseseler haline getiril
medikçe, bilhassa başı bozuk bu düzen içinde
düzeltilmesi mümkün değildir. Hattâ İm husus
ta pek çalışkan ve pek iyi niyetli olan Sayın
Bakanın emeklerinin de sonuca müessir olacağı
inancında değilim.
Hasttaneler personel bakımından yetersizdir
ler. Lâboratuvar ya yoktur ya da bu yerler cahil
personel elinde yöneltilmektedir. Ameliyat ve
tedavi için şart olan bakterioloji ve tahlil lâboratuvarları ya yok veya bu şekilde olduğu için,
Devlet hastanelerindeki hasta tedavileri, modern
tıp ilmi ölçüsünde tam bir iptidalik örneği ola
rak yüz kızartıcıdır.
Sayın milletvekilleri, ingiltere gibi sağlık hiz
metlerini en geniş ölçüde halletmiş olan bir mem
lekette kesin kanaat şudur :
«— Bir ülkede, en ideal olarak kabul edilen
bir sağlık sistemi dahi tatbik edilse ve sağlık
93 —
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işleri ister kısmen, ister tamamen Devlet eliyle
idare edilsin, bu çeşit sağlık hizmetlerinin her
kademesinde ve yönetiminde vazife alacak olan
hekimler ve bunların yardımcıları yeter sayıda
ve bilhassa iyi yetişmiş ve üstün vasıfta bulun
madıkları müddetçe bu hizmetlerden beklenen
gaye ve fayda sağlanamaz ve tatmin edici olmak
tan uzak kalır.»
Hekimlerimiz ve diğer personelimiz maalesef,
gerek idari, gerek tıbbi yetenek bakımından tam
bir kontrolsüzlük içindedirler.
Değerli arkadaşlarım, Devleti, milyonlarca
dolar döviz israfına sokan ilâç meselesini de hal
letmek zaruridir. Türkiye'ye giren ilâç sayısını
ve çeşidini Bakanlığın bildiğinden bile şüphe
ederim. Aynı işi gören binlerce çeşitte ilâç mev
cuttur.
Yerli yapılabilen ilâçlar için yabancı firma
lara patent verirken çok dikkatli olmak lâzım
dır.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Buralar çok
güzel böyle olmalı.
SEYFi SADİ PENOAP (Devamla) — Teşek
kür ederim.
Türkiye'deki- ecnebi firmaların, memleketi
mizde yapılan ilâçları dışarda satabilme imkân
ları sağlanmalı ve buna zorlanmalıdırlar.
ilâç yapım ve kontrolü bakımından merkezî
ve müessir bir kontrol sistemi sağlanmalıdır.
Yerli ve yabancı firmalar bir araya getirilmeli,
merkezî bir organizasyon kurulmalıdır. Önemli
bir döviz kaynağı olarak memlekette yapılan
ilâçların ihracı temin edilmelidir. Milyonlarca
döviz götüren antibiyotikler kontrolsüz şekilde
tatbik edilmektedir. Bu hal, bir tatraftan döviz
kaybına, öte yandan sağlık bakımından da ağır
tehlikelere sebebolmaktadır.
Özel hastane ve sağlık tesisleri de tam bir
kontrolsüzlük içindedir. Buralarda tedavi göre
bilmek için, büyük maddi imkânlara sahîbolmak
lâzımdır. Büyük bir kısmında, hastane niteliği
de yoktur. Bakanlığın bu mesele üzerinde titiz
likle eğilmesi, tibbi ve idari kontrolü sağlaması
şarttır.
Sayın Milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının 1968 yılı Bütçesi üzerindeki
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görüşlerimizi 20 dakika gibi dar bir zaman için
de arz etmeye çalıştım. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupumun sağlık düzenindeki görüşleri ke
sin ve açıktır. Fakir vatandaşlarımızın sağlık
hizmetleri Devlet tarafından görülecek, varlıklı
vatandaşlarımız ise kademeli bir sağlık sigorta
sı ile tüm sigortalaşmaya yardımcı olacaklar- ,
dır.
Sağlık hizmetlerinin görülmesinde sosyal
adaleti, sosyal güvenliği sağlıyan ve hizmeti ço
ğunluğun bulunduğu köylük bölgelere ulaştıra
rak, hizmette eşitliği sağlıyan ve halkın sağlık
seviyesini yükseltecek olan sağlık hizmetlerinin
sosyalizasyonu, memleket gerçeklerine uygun
olarak uygulanacaktır.
1968 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını diler,
Yüce Meclisi Grupum adına saygıyla selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem Milletvekilleri, biraz
evvel yaptığımız açık oylamaların neticelerini
sunuyorum.
Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanu
nu tasarısının yapılan açık oylamasına (259) sa
yın üye iştirak etmiş, (195) kabul, (61) ret, (3)
çekinser oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul
edilmiş ve kanunlaşmıştır.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe kanunu tasarısının yapılan açık oylaması
na (262 milletvekili iştirak etmiş, (193) kabul,
(68) ret, (1) çekinser oy kullanılmıştır. Meclisi
mizce! kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının yapılan açık oylamasına (260)
milletvekili iştirak etmiş, (189) kabul, (68) ret,
(3) çekinser oy kullanılmıştır. Millet Meclisin
ce kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısının yapılan açık oylamasına (258)
milletvekili iştirak etmiş, (188) kabul, (68) ret,
(2) çekinser oy kullanılmıştır. Millet Meclisince
kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Efendim, saat 19,30 a geldiği için vaktimiz
dolmuştur, saat 21 de toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci* Birle
şiminin üçüncü oturumuna devam ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde G. P.
Gruptı adına Sayın Ruhi Soyer, buyurunuz
efendim. Saat: 21,00

aksak taraflarını Sağlık Bakanlığına bildirmek
ve Bakanlığın bu işlerde aynı zamanda bir nevi
koordinatör vazifesi görmesi icabettiği kanaa
tindeyiz.
Sayın milletvekilleri, köyün ve fakir halkın
en mühim meselelerinden birisi de şüphesiz te
miz ve yeterli gıda meselesidir.

G. P. GRUPU ADINA RUHt SOYER (Niğ
de) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
G. P. Millet Meclisi Grupunun Sağlık ve İ3osyal
Bugüne kadar köylerimizin gıdaları üzerin
Yardım Bakanlığının 1968 yılı bütçesi üzerin
de ilmî bir etüt yapılmamıştır. Ümidediyorum
deki görüş, tenkid ve düşüncelerini yüksek hu
ki, Sağlık Bakanlığı bu meseleye gerekli değeri
zurlarınıza arz edeceğim. Ancak bu maruzatım
verecek ve önümüzde bunları çözecek lâboratuhiçbir zaman doktriner açıdan değil, realist ve varları tesis edecektir.
objektif ölçüler dâhilinde olacaktır.
Sayın milletvekilleri, 1963 yılından beri
Benden evvel konuşan bir arkadaşın, mesle
Muş vilâyetinden başlıyarak bir kısım Doğu likimize yönelttiği ağır ve haksız ittihamı bu
lerimize teşmil edilmiş olan sosyalleştirmeye
kürsüden reddetmek meslekin ulviyeti adına va
temas etmek istiyorum. Sağlık hizmetlerinin
zifemdir.
sosyalleştirilmesi aslında iyi düşünülmüş ve
Bu, madde tâyini suretiyle koca bir mesleke,
sağlık hizmetlerini köylerimize kadar götürül
yüce bir mesleke cürüm atfıdır. Bu, ancak şa
mesi bakımından çok isabetli ve çok yerinde
hıslara yapılabilir, fakat meslekdaşların tümü
bir tedbirdir. 224 sayılı Kanun da bu zarure
ne birden tevcihi hakikaten haksız, hakikaten
tin bir neticesi olarak ısdar edilmişti. Ancak
yersiz ve sayın arkadaşımın bizzat kendisinin" ifade etmeliyim ki, gerekli tetkikler ve ilmî
de takdir edeceği gibi doğru değildir. Yalnız bir
araştırmalar yapılmadan, başka memleketler
noktayı yüksek huzurlarınızda tebarüz ettir
deki tatbik tarzı ve aksaklıkları yeteri kadar
mek istiyorum. Benim gibi meslek içinde ömrü
incelemeden ve bu husustaki lehte ve aleyhteki
nün 35 yılını harcamış bir hekimin 20 dakika
neşriyatın tümü birden ve bütün iddialar göz
gibi kısa bir zaman içinde büyük bir milletin den geçirilmeden karar verilmiş, imkânlar, ik
sağlık problemlerini arz edebilmesinin ne kadar
lim şartlan ve sosyal şartlar düşünülmeden tat
zor olacağını takdirlerinize arz ederim.
bikine geçilmiştir. Kaldı ki, sadece malî yön
den bile tatbikinin ne kadar imkânsızlıklarla
Muhterem milletvekilleri, memletimizin en
dolu olduğu gün gibi aşikâr durumdaJdır. Malî
mühim sağlık meselelerinden birisi hiç şüphe et
miyorum ki, köy sağlığı davasıdır. Nüfusumu imkân bulunsa bile yeteri kadar personel yok
zun yüzde 70 inin oturduğu köylerimizde sıhhi tur ve yetiştirilmesi senelere vabestedir. Bu
sebepledir ki, bugün sosyalleştirme bölgelerin
konut, gıda, temiz içme suyu, ışık ve ısıtma ko
den aldığımız haberler hiç de iç açıcı değildir.
nuları henüz yürekler acısı bir haldedir. Bir
üstte oturan köyün kirlettiği basil ve tenya yu ve istenilen gayeye ulaşmaktan çok uzaktır.
Öyle zannediyoruz ki, mevzuun yeniden ve yu
murtaları dolu arkın suyunu içen köylerimiz
karda
arz edilen noksanları izale edilecek şekil
bugün dahi az değildir. O halde bir de köy sağ
de
incelenmesi
ve 224 sayılı Kanunun bilimsel
lığı konusunu ehemmiyetle ele almak, her il ve
incelemelerin ışığı altında yeniden tedvini icailçenin köylerdeki gayrisıhhi ve ıslahı icabeden
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bedecektir. Çünkü bugünkü şekliyle sosyalleş
tirme hakikaten başarısızdır.
Muhterem milletvekilleri, bütün bunların dı
şında sağlık personeli ve hekimlerimizin ihti
yaçları ve çalıştıkları yerlere adapte olmaları,
teşhis, tetkik ve tedavi vasıta ve imkânlarından
mahrum bulunuşları da düşünülürse güçlük da
ha iyi anlaşılacaktır. Her halde reddi kabil oîmıyan bu hakikatler Bakanlığın da dikkatlerini
çekmiş olacaktır ki, Edirne'den başlıyarak îçel,
Niğde ve diğer bâzı illerimizde yeni bir sistem
sağl:ğm entegrasyonu »sistemi tecrübe ve tatbik
edilmeye başlanmıştır» Temeli gezici hekimliğe
dayanan ve mevcut sıtma teşkilâtiyle diğer sağ
lık teşkilâtından faydalanarak tatbike çalışılan
bu sistem aynı zamanda halk ve hekimin imkânlarının işbirliği ve bütün mevcut sağlık teş
kilâtından ve tedavi kurumları hekimlerinden
yararlanarak yürütülen bir sistemdir, Ancak
bu sistemin de başarısı yeteri kadar hekim,
yardımcı personel ve bilhassa motorlu vasıta te
minine bağlıdır. Seçim çevrem olan Niğde'de
halk bu tesislere yer temini için heves ve istekle
elinden geleni yaptığı halde, yeteri miktarda
hekim, yardımcı personel ve bilhassa motorlu
vasıtasızlıklardan, şikâyetler çoktur. Buna kar
şılık saydığım noksanların ikmal edildiğini ha
ber aldığım Edirne'de sistemin çok başarılı ol
duğu öğrenilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tedavi kurumlarımızın
Bakanlık bütçesine daha az yük olması, hekim
lerimizin her mesai saatinde hasta vatandaşları
karşılayabilmeleri, muayenehane açmadan tat
minleri, bu kurumlarda full - time mesai sistemi
nin tatbik edilmekte olduğu yüksek malûmları
dır. Bu sistem hekimi bütün çalışma saatlerinde
hastaneye bağlamak, hasta vatandaşların her
saatte karşılarında gerekli mütehassıs bulabil
meleri, mütehassısın ayrıca bir de muayenehane
açma külfetinden kurtulması, servislerinde ilmî
çalışmalar yaparak ilim sahasında ilerlemeleri
ve yücelmeleri gibi faydalar sağlamıştır. Ancak
şimdiye kadar vatandaşın alıştığı Devlet hasta
nelerinde ücretsiz muayene ve tedavi görmesi
itiyadına; aykırı olarak ücrete tabi tutulması,
bilhassa köylünün fakir ilmühaberine rağmen
ücret ödemeye mecbur edilmesi halk arasında
ücretli yatmıyanların şefler tarafından bakıl
madığı veya tedavi edilmediği yolunda *bir ka
naatin yerleşmesine sebebolunmuş bulunması,.
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hattâ bâzı şeflerin kazançlanna ortak çıkması
mülâhazası ile muavin bile istememeleri gibi
mahzurlar getirdiği de öğrenilmiştir. Bu sistem
bilhassa fakir halkın kendisini ücretsiz tedavi
ettirecek bir hastane bulamamaları yüzünden
perişan olması şeklinde zararlar tevlidettiği gibi,
tekaütlüğü yaklaşan bir röntgen mütehassısının
makinalannı satmak, kılıyantelini dağıtmak, te
kaütlükten sonra çalışmamak gibi mahzurları
da meydandadır. Bundan başka Anayasamızın
49/ ncü maddesinin «Devlet herkesin beden ve
ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve tıbbi bakım
görmesini sağlamakla görevlidir.» prensibine
de kanaatimizce aykırıdır.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetin kuruluş
yıllarından beri vatandaşın sağlığını korumak
ve hastalarını tedavi etmek hükümetlerimizin
başta gelen meselesi olmuştur. Fakat 45 senelik
çabalarımıza rağmen istediğimiz başarıya ulaşa
madığımız, ancak, sıtmanın büyük ölçüde eradike edilmesi, verem, trahom gibi umumi ve bölgevi bâzı hastalıkların tahribatını hatırı sayılır
ölçüde azaltabilmekten, tifo, tifüs ve verem
gibi istilâi hastalıkların memleketimizden bü
yük çapta silinmesi gibi bâzı basanlardan öteye
gidemediğimiz bir hakikattir.
Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz
hakikati böylece teşbit ettikten sonra milletçe
yeni bir sağlık sistemine girmeye ve Türk Mil
letinin günden güne artan nüfus ve ihtiyaçları
nın birden cevap verecek yeni bir sağlık siste
mini tatbik etmeye mecbur bulunduğumuz aşi
kârdır. Bu sistem bütün medeni dünyada tat
bik edilmekte olduğu gibi hem sağlık hizmetleri
nin sosyalizasyonunu ve hem de full-time ve
entegrasyonu tümü ile içine alabilecek olan ge
nel sağlık sigortası sistemidir. Kanaatimiz odur
ki Türkiye artık genel sağlık sigortası tatbika
tına geçmeye mecburdur ve geçebilecek safhaya
gelmiştir.
Değerli arkadaşlarım, memleketimizde sağlık
hizmetleri, Sağlık Vekâletinden başka belediye
ler, İşçi Sigortaları, İktisadi Devlet Teşekkül
leri gibi muhtelif ellerde yapılmaktadır. Bu ay
rılık bilhassa tedavi kurumları ve diğer sağlık
personelinin muhtelif maaş ve ücret rejimlerine
tâbi olmaları ve bu yüzden de personelin bir,
kurumdan diğerine hicret ederek daha yüksek
ücrete kavuşmak gayretleriyle huzursuzluğunu
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mucip olmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının bu' konuda bir koordinatör vazifesi
görmesine ve kendisine bu şekilde bir yetki te
min etmesine büyük ihtiyaç olduğu aşikârdır.
Bir tek Devlet içerisinde aynı hizmetler için binbir çeşit ücret rejiminin tatbik edilmesine mâni
olunması da icabeder kanaatindeyiz.
Sayın milletvekilleri, tedavi kurumları bu
günkü haliyle, birkaç merkez istisna edilirse,
tamamen yetersiz durumdadır. Bu yetersizlik
lerin başında mütehassıs hekim yetersizliği, hem
şire yetersizliği, kalifiye eleman yetersizliği ve
en nihayet lâboratuvarsızlık gelmektedir. Bugün
kü dünyada lâboratuvarsız bir hastane ve lâboratuvar donelerine dayanmadan konacak emin
bir teşhis düşünülemez. Halbuki bugün yataklı
kurumlar dediğimiz hastanelerimizin yüzde 90 ı
kâfi lâboratııvarlardan tamamen mahrumdur.
Birçok mütehassıslıklar da münhal bulunmakta
dır, eczacısı yoktur, dişçisi yoktur. Hekimli
ğin bakteriyoloji, röntgen, anatomi, pataloji ve
biyokomya gibi çok lüzumlu fakat iltifat edilmiyen şubeleri için bakanlığın burslu yetiştir
diği elemanların mecburi hizmetlerini erteliyerek tıbbın bu şubelerinde yetiştirmesi ve mecbu
ri hizmetlerini bu şubelerde mütehassıs olarak
yaptırması usulünü bir çare olarak tavsiye ede
rim.
Sayın milletvekilleri, hastane mütehassısla
rımızın asistan ihtiyacı da servisin arızasız ça
lışması ve ilmî travaille çıkarabilmesi bakımın
dan çok mühim bir ihtiyaçtır.
Muhterem milletvekilleri, Sağlık va Sosyal
Yardım Bakanlığının sosyal hizmetleri henüz
düzenli ve prensipli bir şekilde memleketin bü
tün sosyal yardım ihtiyaçlarını kavramış bir
halde değildir. Bugün kimsesiz çocukların ba
kımı bile bütçede görüleceği gibi gayet cüzi bir
tahsis ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Halbuki
hâkim karariyle 10 bin kimsesiz çocuğun sıra
beklemekte olduğu meydandadır. Trafik bozuk
luğundan, asap bozucu huzursuzluklardan tutu
nuz da çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını bo
zan diskoteklere kadar ne ararsanız bu memle
kette mevcuttur.
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının bu
güne kadar basan kazandığı hizmetlerden birisi
de sıtma mücadelesinden sonra ciddî bir gayret
ve basarı ile tatbik edilmekte bulunan veremle
mücadeledir. Ciddî bir gayretle ve başarı ile
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yürütülmekte olduğunu ifade ederken uzun tafsilâtiyle sizleri yormadan bu mücadeleyi yürü
ten Bakanlık teşkilâtiyle bu savaşa büyük kat
kıda bulunan Ulusal Verem Savaş Derneğimize
ve verem mücadele derneklerimize huzurlarınız
da Güven Partisi olarak şükranlarımızı arz et
mek isteriz. Bu mücadelenin baş savaşçısı ve
ömrünün sonuna kadar maddi ve mânevi yardım
cısı Hocam Tevfik Sağlam'ı huzurlarınızda rah
metle anarım.
Doğu ve Güney - Doğu illerimizde büyük tah
ribat yapan trahom hastalığı ile de başarılı mü
cadele yapılmaktadır. Yıl içinde 1 088 567 has
ta muayene edilmiş ve 125 009 hasta tedavi altı
na alınmıştır. Ayrıca 10 000 kadar lepralı ve
25 000 kadar da firengili hasta tedavi altına
alınmış bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, son yıllardaki ahlâki
düşüklük diskotekler, langırtlar ve benzerleri
gibi çeşitli tahripkâr yerlerin açılıp çalışılabilmeleri ile, turist namı altında acayip kiyaf et ve
mizaçlı kimselerin memleketimize rahat rahat
ve bolca gelebilmeleri yüzünden memleketimiz
de mevcut tadavi imkânlarına rağmen memleke
tin gittikçe temizlenebilmiş olmasına rağmen, firengi hastalığı çoğalmış ve beyaz zehir iptilâsı
almış yürümüştür.
Memleketimizin en mühim sağlık problemi
haline gelen bu durumun üzerine Hükümetin
dikkatini ehemmiyetle çekerim. Bilhassa okul
çağındaki .genç çocuklarımızı hedef tutan ve
toplumu kökünden yıkma istidadı gösteren bu
karanlık sefahat ve sefalet yuvalannın açılma
sına ve açılmışsa faaliyetinin devamına müsaade
eden bir Hükümet Anyasa ve Plândaki beden
ve ruh sağlığı prensibini dikkate almamış ve
esas vazifelerinden birisini yapmamış sayılır.
Muhterem arkadaşlarım, millî sağlık dâvala
rımızın en mühimi köy ebeliği problemidir. Bu
gün Türk çocuklarının yüzde 70 i gayrifennî el
lerde ve- ilk çağ usulleriyle doğmaktadır. Bu,
hem doğan yavrunun ve hem de annenin sağlı
ğının ne büyük tehlikeler içinde olduğunu gös
terir açık bir delildir. Bugün 4 546 köy ebemi
zin var olduğu söyleniyor. Bu miktar kabul
olunsa bile, 40 000 kadar köyümüz var, 26 köy
ebesi mektebinin yeterli olmadığı aşikârdır. An
cak 1977 yılına kadar 18 000 köy ebemizin ola
bileceği tahmin edilmektedir. Bu tahmin de,
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mevcut 26 köy ebesi mektebinin yeterli olmadı i
Bu fakir milletin sağlığının jlstismarına artık
ğının delilidir. Bu miktarı süratle artırmalı ve
son verilmelidir. Türkiye'den en çok kâr trandaha çok köy ebesi mektebi açmalıyız.
feri yapan fabrikaların ilâç fabrikaları olduğu
BAŞKAN — Sayın Soyer, bir dakikanız var.
söylenmektedir. Millî fabrikalarımızın imalleri
Lütfen ona göre konuşmanızı düzenleyiniz.
ve yabancı fabrikaların rekabetine ve millî fab
G. P. GRUPU ADİNA RUHİ SOYER (De
rikalarımızın ktisaden eritilmesine meydan ve
vamla) — Sayın Başkanım, birkaç sayfam da
rilmemelidir. Şu kadar ki, yerli fabrikalardan
ha var, eğer müsamaha etmek lûtfunda bulu I bu himayeyi kötüye kullananlar da şiddetle ce
nursanız...
zalandırılmalıdır.
BAŞKAN — Ben, Meclisin almış olduğu ka
Bilfiil tababet icra eden hekim arkadaşların
ran kendi takdirimle değiştiremem. Şayet Yü
ilâç fabrikalarında şahsan veya dolaylı olarak
ce Meclis talebinizi uygun görürse o zaman o ci
hisse sahibi olmalarına müsaade edilmemelidir.
hete gideriz.
İlâç ithali listesini (bilhassa Sayın Sağlık Baka
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Soyer konuş
nımızın dikkatine arz ederim.) yapacak ve fiyat
masını bitirebilmek için birkaç dakikaya daha
tâyin edecek heyetler her defasında değişmeli
ihtiyacı olduğu kanaatinde ve İsrar etmektedir.
ve bu heyetlere kimlerin gireceği evvelden bilinSayın Soyer, beş dakika içinde bitirebilir misi
memelidir.
niz?..
Sağlık Bakanımızın, reçete ile satılması mec
G. P. GRUPU ADINA RUHÎ SOYER (De
buri olmıyan zararsız ilâçların bakkallar tara
vamla) — Bitirmeye çalışırım.
fından satılabileceğine dair olan tamimine asla
BAŞKAN — Sayın Soyer beş dakika daha
katılmadığımızı ifade etmek isterim. Bu fikir
müddetinin uzatılmasını talebetmektedir. Yüce
eczacıların korunması ile asla alâkalı değildir.
Heyetiniz kabul ederse o zaman uzatırız. Oyu
Bunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Bu fik
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmirimin sebebi, halk sağlığına vereceği zarardan
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın So
endişemdir. Misal olarak bir basit Hint yağını
yer.
arz edeyim; apandisitti bir hasta karnı ağrıyor
G. P. GRUPU ADİNA RUHİ SOYER (De
diye bakkaldan Hint yağı alır içerde apadisit
vamla) — Saym milletvekilleri; Sağlık Bakan
delinir ve bir peritonit jeneralize ile ölür.
lığının vazifelerinden birisi de, memleketi
Sinemalarımızda gösterilmek üzere bakan
mizin ilâç meselelerinin tanzimidir, itiraf et
lığın bir sağlık eğitim filmleri yapan stüdyosu
mek zorundayız ki, bu konuyu gereği gibi tan
olmalı ve bu kültür filimlerini gösteren sinema
zim edebilmiş olmaktan çok uzağız. •
lara vergi kolaylığı ve indirimi yapılmalıdır.
Birçok yabancı ve yerli ilâç fabrikalarımız
Mektep sınıfları, işyerleri, toplu ve nakil
var, ama Bakanlığın emrinde ye elinde ne bu
vasıtaları sağlığa elverişlilik ve temizlik ba
fabrikaların mamullerini müessir maddelerin
kımlarından sıkı kontrollere tabi tutulmalıdır.
miktarı bakımından inceliyecek bir lâboratuDar gelirli esnaf, sanatkâr ve bilhassa köy
var var, ne de ithaline müsaade edecek ilâçları
lülerimize sağlık tesislerimizde âzami kolaylık
kontrol edecek bir tesisi mevcuttur. Kanaatim
gösterilecek şekilde tedbirler alınmalıdır.
ce Sağlık Bakanlığı, memleketimizde imâl edi
len veya ithal edilen ilâçların tahlil ve kontro
Aziz milletvekilleri; Güven Partisi Grupu
lünü yapabilecek bir lâboratuvara sahibolmaolarak Sağlık Bakanlığı bütçesini ve bu büt
lıdır.
çeden destek bulan izahatını asla yeterli bul
madığımızı ifade etmek isterim. Sağlık ve Sos
İlâç fiyatları da ayrı bir meseledir, ilâç fi
yal Yardım Bakanlığı icraatının hem millî
yatlarını tâyinde esas prodüi - sinliklerin fiyat
sağlık kısımlarında ve hem de sosyal yardım
larıdır. Bugün memleketimizdeki ilâç sanayii,
konularında henüz pek satıhta olduğu kanaa
bir komprimecilik ve ambalaj sanayimden iba
tindeyim. Bugün yapılabilmekte olan hizmetle
rettir. Bundan süratle vazgeçilmeli ve ilâç
rin ekseriyetle Sağlık Bakanlığının mensubu
iptadaî maddelerinin memleketimizde istihsa
bulunan değerli doktor meslekdaşlarımla yar
line artık başlamalıyız. Yerli veya yabancı fab
dımcı sağlık elemanlarının büyük gayret ve
rikalar buna mecbur edilmelidirler.
98 —
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fedakârlıkları sayesinde tahakkuk ettirilebllmekte olduğunu burada tebarüz ettirmek bir
hakikatin ifadesi ve bir kadirşinaslık olur.
Tanrıdan yüce milletimizin sağlığına yar
dımcı olmasını diler beni dinlediğiniz için Yü
ce Meclise hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Oumalıoğlu, buyurunuz.
M. P. GRUPU ADINA FEHMÎ OUMALIOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının 1968 bütçesi üzerinde Millet Partisi
Grupu adına tenkid, görüş ve temennilerimizi
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum.
Sözlerime bir üzüntümüzü arz etmekle bağ
lıyacağım. O. H. P. Grupu adına konuşan arka
daşımız, ortanın solu sloganına bağlılıklarını
göstermek, fakir ve yoksul vatandaşlarımızın
ıstıraplarını sömürmek amaciyle Türk Mille
tinin yegâne şifa ve ümit kaynağı olan, birer
şefkat ve ilim ocağı halinde hizmet gören ve
bu durumunu tarihe ve yabancı milletlere ka
bul ve tescil ettirmiş olan hastanelerimizi, sağ
lık teşkilâtını ve sağlık müesseselerimizi tümü
0e kötülemek gibi yanlış bir davranışın içine
girdiler. Bu karanlık görüşü paylaşmamıza im
kân yoktur. Daha üç sene evvel 0. H. P. ikti
darının Sağlık Bakanı olan arkadaşlarımız za
manında bu kötülükler yoktu da, Sayın İnönü
kabinesi iktidardan düşünce mi zuhur etti?
Eğer var idiyse, O. H. P. hükümetleri bunları
niye düzeltmedi? Tenkidlerimizde adalet ve in
saf ölçülerinden ayrılmazsak Parlâmento çalış
malarımızın olumlu sonuçlar vereceği kanısın
dayız. Vazifeli meslektaşlarımızı bu isnatlar
dan tenzih ettiğimizi beyan ederim.
Fakir ve yoksul hastaların öncelikle, para
sız tedavilerinin sağlanması hepimizin müşte
rek gayesidir. Gerek Bakanlığın ve gerekse
Plânlamanın hedefi ve programı bu yöndedir.
Bâzı hatalar ve noksanlıklar vardır. Bunlar kı
sa zamanda düzeltilmelidir ve istisnasız olarak
fakir hastalar formalitesiz ve parasız tedavi
edilmelidir. Bu gayenin tahakkuku için yapıoı
tenkidlerimizle iktidara yardımcı olalım, te
mennimiz budur.
Bir milletin sosyal ve ekonomik kalkınma
sının temeli, insan sağlığına ve insan gücüne

22 . 2 . 1968

O : 3

dayanmaktadır. Sağlıktan maksat, insanın
beden, ruh ve sosyal yönden tam bir güçlülük
ve iyilik içinde bulunmasıdır. Bakanlığın gö
rev ve sorumluluklarının başında, bu nitelikte
sağlam nesiller yetişmesini sağlıyacak tedbir ve
şartları hazırlamak, koruyucu hekimlik hizmet
leri yapmak gelmektedir. Bu maksadı temin
bin gerekli sağlık personelini yetiştirmek, hiz
metleri yapmak gelmektedir. Bu maksadı temin
hizmetlerini başarmak yüce kamu kurul aşlar iyle özel sektöre sağlık tesisleri kurmak ve işlet
mek müsaadesi vermek ve bunları kontrol ve
murakabe etmek yetki ve görevi de Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının uhdesindedir. Ay
rıca tıp şubeleri mensuplarının çalışma şartla
rını düzenlemek, kontrol ve murakabe etmek
yetki ve sorumluluğunu da yüklenmiştir. Bun
ların yanında sosyal hizmetlerden korunmaya
muhtaç yaşh ve sakatlarla, çocuklara yardımı
sağlamak da asli görevleri arasındadır.
Kalkınma Plânı, halkın sağlık seviyesinin
yükseltilmesini ana ilke kabul ederek koruyucu
hekimliğe öncelik vermiştir. Sağlık programın
da; çevre sağlık şartlarının düzeltilmesi, sağ
lık konusunda halkın eğitilmesi, bulaşıcı hasta
lıkların yok edilmesi, beslenme şartlarının ge
liştirilmesi, nüfus plânlaması gibi hizmetler ön
plâna alınmış, tedavi hizm'etleri hekimliği de
tamamlayıcı bir unsur kabul edilmiştir. Hasta
bakımı hizmetlerinde de az sayıda nüfusun fay
dalandığı, pahalı bir tedavi şekli olan hastanecilikten ziyade hizmeti halkın ayağına götüren,
evde yatakta tedaviyi sağlıyacak bir sağlık
teşkilâtının kurulmasına da öncelik verilmiştir.
Koruyucu ve sağlık-hizmetlerinin sorumlulu
ğu Sağlık Bakanlığı teşkilâtına aidolup, di
ğer bakanlıklar, İktisadi Devlet Teşekkülleri,
İşçi Sigortaları Kurumu, özel idare ve beledi
yeler sağlık tesisleri, Bakanlığa daha ziyade
tedavi hizmetlerinde yardımcı durumdadırlar.
Sosyal hizmetler programında çeşitli sebep
lerle yardıma muhtaç duruma düşenlerin prob
lemlerini çözümlemek, sakatların işe alıştırılması, yaşlıların bakımı, korumaya muhtaç ço
cukların bakımı ve yetiştirilmesi, geri zekâlı
çocukların topluma intibakı, suçluların mahkû
miyet sonrası işe alıştırılması gibi plân hedefle
ri çerçevesinde olan meselelerin halli bulunmak
tadır.
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Bu derece önemli Devlet ve kamu hizmetle
rinde görev ve sorumluluk yüklenen bir Bakan
lığın plân hedeflerini tahakkuk ettirebilmesi,
başarıya ulaşabilmesi için malî takatinin hizmet
ağırlığiyle mütenasibolması gerekmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1968
yılı bütçe tasarısı 765 212 491 lira cari harca
malar, 198 295 000 lira yatırım harcamaları,
19 590 055 lira sermaye teşkili ve transfer
harcamaları olmak üzere 983 097 546 lira olarak
bağlanmıştır.
1967 yılı bütçesine nazaran, 1968 bütçesin
de cari bütçede 74 797 465 lira, yatırım bütçe
sinde 18 570 000 lira artış varsa da bu, yeter
sizdir.
Sağlık Bakanlığı, çeşitli programları yürü
tebilmek için cari, yatırım, sermaye teşlrili
ve transfer
harcamaları
toplamı olarak
1 147 500 000 lira teklif etmiş ise de Maliye
Bakanlığınca verilen tavan ve kesintilerle 983
milyona indirilmiştir.
tkinci Beş Yıllık Plân, gelişmeye tabi hiz
met olarak her yıl bir evvelki bütçeye nazaran
% 13 artışı öngörmüş ise de evvelki yıllarda
plânın öngördüğü rakamdan her sene 100 - 150
milyon lira noksan verilmesi sebebiyle bu mik
tar kifayetsiz kalmaktadır.
1967 yılında birçok tesisler noksan malzeme
ve personel ile hizmete girmiştir. 1968 yılı için
de 12 ilde yatak toplumu 1 025 olan hastane,
6 ilde 226 aded sağlık ocağı, 4 ilde depo ve ta
mirhane, Bursa, izmir Hıfzıssıhha Enstitüleri,
Esenboğa Serum çiftliği, Ankara Rehabilitas
yon merkezi hizmete girecektir. Ayrıca 6 ilde
sosyalizasyon hizmetlerinin uygulamasına geçi
lecektir. Bu dar bütçe ile bu hizmetlerin yürü
tülmesinde büyük zorluklar doğacak ve ak
saklıklar olacaktır.
Sağlık Bakanlığı teşkilâtında mevcut hekim
ve yardımcı sağlık personeli, sağlık hizmetleri
nin çeşitli programlarını yürütmeye yeter sayı
da değildir.
Bugün memleketimizde 11 432 hekim vardır.
Bunlardan 3 836 sı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığında, 3 528 adedi diğer bakanlık ve ku
ruluşlarda, 486 sı belediye ve özel idarelerde
vazife almış olup 3 582 hekim de serbest çalış
maktadır. iki bin kadar hekim yurt dışında
bulunmaktadır.
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Bakanlık teşkilatındaki 3 836 hekimden
1 632 si koruyucu hekimlik hizmetlerinde ça
lışan pratisyen hekim, 2 204 ü de tedavi hiz
metlerinde çalışan mütehassıs hekimlerdir.
Ayrıca Bakanlık teşkilâtında 66 eczacı ve
91 diş hekimi bulunmaktadır. Hekimlerin yurt
sathına dağılışı dengesizdir. Hele serbest he
kimlerin çoğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi bü
yük şehirlerde toplanmıştır.
Birçok ilçelerimizde hekim yoktur. Buralar
da bilhassa hastalarını yerinde tedavi ettirmek
imkânından mahrum kalan halkımız büyük ıstı
rap çekmekte, zorluklar içinde kıvranmaktadır.
Bu durum gösteriyor ki sağlık hizmetlerinin
çağdaş medeniyetler seviyesinde yürütülmesi
için çözüm bekliyen hayati problemlerle karşı
karşıya bulunmaktayız.
Bakanlık ihtiyaç gösteren hizmetlere ve böl
gelere hekim bulamamaktadır. Sağlık hizmet
lerinin aksatılmadan yürütülmesi için mevzuat
ve kanunlarda bâzı değişiklikler yapılması ge
rekmektedir.
İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü, Sayın
Bakanın da tedbirlerini düşündüğü ücret eşit
liği prensibi gerçekleştirilmelidir.
Sosyalizasyon -bölgelerinde ve full - time
tatbik edilen hastanelerde çalışan hekimlere ve
rilen tazminatlar cazibesini kaybetmiştir, işçi
Sigortaları Kurumu ve diğer İktisadi Dev
let Teşekküllerinde görevli hekimlere öde
nen tazminatlar bunlardan aşağı olmadığı ve bu
müesseselerin tesisleri şehir ve kalabalık yer
lerde bulunduğu için hekimler Sağlık Bakan
lığındaki göreve pek itibar etmemektedir. He
kimlerin memleket ihtiyaçlarına cevap verecek
adilâne bir şekilde yurt sathına tevziini sağla
mak maksadiyle hekimlerin tâyin ve nakilleri
genel olarak Sağlık Bakanlığının sorumluluğu
na verilmelidir.
Bakanlıkça bir tâyin ve nakil yönetmeliği
tanzim edilmeli, mahrum bölgelerdeki hizmetler
2 - 3 seneye indirilmeli, izmir, istanbul ve An
kara gibi büyük konforlu şehirlere ömür boyun
ca çöreklenmek üzere yerleşen hekimler de Do
ğu - Anadoluya, mahrum bölgelere gönderilmeli
dir. Hatır ve iltimas kaldırılmalıdır.
Torpili olmıyanlar vatan hizmeti gerekçesiy
le mahrumiyet bölgelerine sevk edilirken, Ça
kanların ve iktidarın yakınları mecburi hizmet-
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lerini doldurmak üzere Ankarada asistanlığa
kayırılmamalı veya istanbul Adalar Hükümet
Ta'bibliğine yollanmamalıdır.
Nakil ve tâyin yönetmeliği açık ve kesin hü
kümleri ihtiva etmeli, Nazimiyede iki sene görev
yapan bir hekim, bu müddet sonunda istanbul
veya Ankara'ya gelmelidir.
Ve yine sosyalizasyon ve mahrumiyet böl
gelerinde üç sene hizmet yapmış pratisyen he
kimlere asistanlıkta öncelik tanınmalıdır.
Meslekinde yükselmek ve ihtisas sahibi ol
mak her idealistin olduğu kadar hekimlerin de
meşru bir gayesidir. Pratisyen hekim ihtiyacı
var diye ihtisas imkânlarını kısıtlamak doğru
değildir ve Anayasaya aykırıdır.
Her hekime uzman olmak hakkı tanınmalı
ve fırsat hazırlanmalıdır. Koruyucu hekimlik
hizmetlerine mütehassıslar da verilmelidir. Her
mütehassıs evvelâ bir pratisyendir. Bir dalda ih
tisas yapması, onun koruyucu hekimlik sahasına
kaydırılmasına engel değildir.
Asistanlara verilen tazminatlar gördükleri
hizmetin ağırlığı ile mütenasip değildir. Bir
bahçıvandan daha az ücret almaları vekârlarını
zedelemektedir.
Bütün gün ömürlerini insan sağlığına ve ilim
yoluna vakfeden asistanların tazminatları ge
çimlerini sağlıyacak dereceye, asgari 800 - 1 000
liraya çıkarılmalıdır. Serbest çalışan hekimlerin
Devlet ve iktisadi Devlet sektöründe görev al
maları tedbirleri de araştırılmalıdır.
Nüfus plânlaması çalışmalarına da temas
edeceğim.
Ciddî bir tetkikten geçirilmeden, beslenme
güçlüğü ve iktisadi zorluklar mülâhazasiyle
her sene hızla artmakta olan Türkiye nüfusu
nun artışını önlemek gerekçesiyle, plân hedef
leri arasında alınan nüfus plânlaması ve do
ğum kontrolü çalışmaları millî istiklâl ve var
lık dâvamıza aykırıdır. Milletlerin tarih için
deki akış ve yok oluş sebepleri, erimelerinin
nedenleri araştırılmadan, millî ünitelerde sos?
yal, siyasal ve etnik faktörlerin önemi, değe
ri ve yan tesirleri incelemeden, dünya millet
lerinin akıbetlerini tehdideden tehlikeler hâ
diselerin ve tecrübelerin adesesinden geçiril
meden, çok acele verilmiş bir kararın uygu
lanması niteliğini taşımaktadır.
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İktisadi, zirai ve sınai gelişmemizin Batı
temposu karşısında hızla artan nüfusu bu
toprakların besliyemiyeceği ve yakın bir gele
cekte Türk halkının açlıkla karşı karşıya ka
lacağı gerekçeli bir nazariyeye dayanmakta
dır.
Her ilmî ve tıbbî nazariye başlangıçta ve
görünüşte cazip ve doğru kabul edilebilir, fa
kat bu nihayet bir nazariyedir, bir kaziyei
muhkeme veya müspet ilim değildir ve hele
gerçek hiç değildir.
«Darvin» m «insanın ceddî maymundur»
nazariyesi de bütün dünyada bir hayranlık
uyandırmıştı, ilim ders kitaplarına kadar gir
di. Ama hiçbir ciddî devlet maymunu lâboratuvara sokup, insanı yaratma çalışmalarına
girmedi.
Bugün Anadolu'da uçsuz bucaksız bozkır
lar, engin yaylalar, ovalar,, dağlar ve hattâ
sahiller nüfus azlığından, çok yerde bir ıssız
lık manzarası arz etmektedir.
Büyük şehirlerdeki insan kesafetine ba
kıp da - ki oda meselâ Londra ve Washing
ton'a göre bir kesafet değildir - umumi bir nü
fus tahdidi tatbikatına geçilmemeli idi. Yüz
milyonu rahatça barındırıp besliyecek geniş
topraklara ve iskân sahalarına sahibolan Tür
kiye içiıl, yakın bir gelecekte beslenememe
ve açlık endişesi bahis konusu olamaz. Henüz
bakir, işlenmemiş toprak üstü ve toprak altı
servetlerine malik^ zengin bir ülkeyiz. Yeter
ki bunlardan faydalanmanın tedbirlerini ala
lım.
* Devletlerin kuvvet ve hayat kaynağını nü
fuslarının çokluğu teşkil etmektedir.
Türkiye üç tarafı tarihî düşmanlariyle sa
nlı, istiklâline kasdedecek yabancı devletle
rin tehdidi altındadır. Yakın bir gelecekte
vukubulması muhtemel bir atom harbi saldı
rısında milyonlarca insanımız kırılıp yok ola
caktır. Nefes alacak canlardan yoksunlaşacak
bu geniş toprakları sağ kalan bir avuç insan
la nasıl işliyeceğiz, geliştireceğiz? O zaman
insangücünden faydalanmak ve nüfus azlı
ğını kapatmak için yabancı milletlerden mu
hacir mi getireceğiz?
Nüfus kıtlığına uğrıyacak vatan toprak
larını istilâcılara, emperyalistlere karşı nasıl
koruyacağız?
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Doğum kpntroluna azınlık vatandaşlarımı- II panmca sağlık ocaklariyle irtibata kesilen
köyler, çeşitli hastalık ve kötü kaderleriyle
zm itibar etmediğini, doğumlarının çoğalma
başbaşa kalmaktadır. Çevre sağlık şartlarının
sına gayret ettiklerini de dikkatlerinize suna
da düzeltilmesini sağlama yönünden asırlar bo
rım.
yu imar ve kültüre hasret duyan bu illere
Gebeliği önleme çabaları ile rahim içine ko
diğer bakanlıklar da öncelikle yatırımlarını
nan hap ve pişerler gayriahlâki cinsi münasebet
yapmalıdır.
lere ortam ve fırsat hazırladığını da unutmamak
lâzımdır. Ana rahminde canlanacak olan bir
Entegrasyon programı:
yavrunun hayata gelmesini önlemek, onu dün
Sosyalleştirmenin henüz uygulanamadığı
ya nimetlerinden mahrum etmek ve hayatına
ve sıtma intikâlinin durdurulduğu illerde sağ
kasdetmek, sosyal ilimlerin tavsiyesi de olsa,
lık hizmetlerini ve personelini tek elde birleş
insanlık duygulan, vicdan sorumluluğu ve
tirmek ve hariçten gelecek sıtma vakalarını
Anayasa ile bağdaşamaz.
kontrol altına almak ve böylece hizmeti köye
götürmek amacı ile entegrasyon programı uy
Bilhassa Türkiye var veya yok olmak şık
gulanmaktadır.
kı ile alâkalı bir problem karşısındâdır. Millî,
tarihî bir şuur açısı içinde bu problem yeniden
Her 500 kişiye bir sağlık istasyonu, her
ele alınmalı ve bu çalışmaları anne ve yavru
7 000 - 7 500 kişiye bir sağlık ocağı ve her
nun hayatını koruma istikametine yöneltilme
35 000 kişiye bir sağlık şubesi kurulmak su
lidir.
retiyle hizmet yapılmaktadır. Sağlık şubelerin
de Entegrasyon tabibi olarak bir hekim bulun
. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının plân
maktadır. Bu sağlık ocaklarındaki yardımcı sağ
hedeflerine uygun olarak hekim ve yardımcı
lık personeli, ebe ve sağlık memurları programa
sağlık personeli yetiştirmesi yolundaki ciddî
göre her ay evleri ziyaret ederek koruyucu he
gayretlerini takdirle karşılamaktayız.
kimlik
hizmetlerini yapmaktadır. Bu kuruluş,
1963 te Muş pilot bölgesi ile başlıyan sağ
sağlık müdürleri tarafından idare edilmektedir.
lık hizmetlerini sosyalleştirme programı bugün
içel,
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Ordu, Niğ
17 ilde uygulanmaktadır. Bu illerde 569 sağ
de,
Giresun,
Kayseri illerinde Entegrasyon
lık ocağı ve 195 sağlık evi hizmet görmekte
programı
uygulanmaktadır.
Olumlu sonuçlar
dir.
alman
bu
çalışmalar
sosyalleştirmeye
bir ön
1966 senesinde inşasına başlanıp 1967 yı
hazırlık
niteliğini
taşımaktadır.
lında hizmete girmesi gereken Artvin, Rize,
Sıtma Eradikasyon Programı:
Trabzon» Giresun, Gümüşane illerindeki 183 sağ
İlim
ve tecrübeden kuvvet alan programa
lık ocağından ancak 89 nun inşaatı tamam
göre
yapılmakta
olan çalışmalar sürveyans
lanmıştır, diğerleri 1968 yılı içinde bitirilecek
hizmetleriyle
pulverizasyon
hizmetlerini kap
tir.
samaktadır..
.
Ödenek ve kadro noksanlığından bu sağlık
Verem Savaş Programı:
ocakları açılamamıştır. 1968 yılında hizmete
Sistematik mikro f otolu taramalar ve pregirecektir.
valans çalışmalar sonunda memleketimizde
1967 yılında inşaatı başlıyan Maraş ilinin
7 5 - 8 0 bin kadar tedavisıi gereken, veremli
'2 sağlık ocağının inşaatı tamamlanmıştır.
bulunduğu anlaşılmıştır.
1968 yılı sonunda sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirildiği il sayısı 23 e baliğ olacaktır.
Bu tehlikeli problem halkı vereme karşı
aşılamak, bütün nüfusu röntgenle taramak ve
Sağlık hizmetlerini köye kadar götürmek,
tesbit edilen hastaların ayakta ve evde teda
koruyucu hekimliği yeterli bir şekilde yap
visini sağlıyacak bir teşkilâtın geliştirilmesiy
mak yönünden en yeterli ve iyi bir sistem olan
le çözülebilir. Bakanlığın çalışmalara bu yön
sosyalizasyon, uygulanmakta olduğu bölgeler
dedir. Programlı verem savaşı çalışmaları ile
de arzu ve gayesine uygun bir başarıya henüz
memnunluk
verici neticeler almaktadır. Sağ
ulaşamamıştır. Yol, su, elektrik, lojman, tele
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının verem sa
fon, nakil aracı gibi alt yapı hizmetlerinin ta
vaş teşkilâtı başarıları, BCG faaliyetleri gezimamlanamaması hizmetin aksamasına sebebolmaktadır. Hele kar, sel, çığdan, yollar da ka- |I ci röntgen verem tarama ekipleri, verem savaş
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dispanserleri çalışmalar^ verem savaş dernek
leriyle işbirliği sağlıyarak halk sağlığını ko
ruma yolundaki azimli bilimli çabaları tak
dire lâyıktır.
Trahom, lepra, frengi, bulaşıcı ve salgın
hastalıklarla savaş, programlarına göre de
vam etmektedir. Konuşma müddetimiz sınır
lı olduğundan teferruata inmek mümkün olma
maktadır.
Netice olarak;, kadro, personel ve malî im
kânsızlıklara rağmen, Bakanlık merkez teşki
lâtının başında ve yönetiminde vazife ve me
suliyet almış olan zevatın iyi niyetli enerjik
çalışmaları ve Bakanlık teşkilâtında hizmet
gören hekim ve yardımcı personelin feragatkâr gayretleri sayesinde sağlık hizmetlerinin
kısa zamanda plân hedeflerine ve özlenen se
viyeye yaklaşacağı kanaatini vermektedir.
Kendilerine huzurunuzda teşekkür eder
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin
aziz milletimize ve yurdumuza hayırlı ve uğur
lu olmasını diler Yüce Meclise saygılar su
narım. (M. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın
Misbah Ongan, buyurunuz.
Y. T. P. GRUPÜ ADINA MÎSBAH ONGAN
(Siirt) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
hakkında, Y. T. P. Meclis Grupunun görüş ve
temennilerini arz edeceğim.
Toplum hayatında varolma felsefesinin temel
şartı, fert ve sağlığıdır.
Bütçe bölümlerine tahsis edilen miktarlar,
ne denli yararlı ve tutarlı olurlarsa olsunlar,
toplumun ayakta durması, anlamını ifade
eden sağlık hekimine, eğer ihtiyaç ölçüsünde
bir değer verilmemişse; bünye içi boş bir
ağaçtan farksız olur. Zira; keyfiyeti belirtme
de, özetlemeyi, tercih ederek, muhtevanın özü
dür diyebiliriz.
Binaenaleyh bu noktadan hareketle, rakam
ları tetkika tabi tuttuğumuz zaman, müşahe
delerimizin, özlem giderici bir tarafı olmadı
ğını, belki üzülerek ama, belirtmeye mecbur
kalırız.
Sağlık hizmetlerine kesif ihtiyacın duyul
duğu memleketinizde, yatırım harcamaları
için; 198 küsur milyon liralık bir ödenek ay-
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rlımıştır. Bu rakamın kifayetsizliği hakkında
bir beyanda bulunmaya lüzum görmüyoruz.
Zira bünye ve kapasite hakkında sunacağımız
tablo, meseleyi daha iyi aydınlatacaktır.
Bakanlık bütçesi 983 küsur milyon lira ola
rak bağlanmıştır. Geçen yıla nazaran, 106
milyon lira eksik olan bu hüviyetiyle bütçe;
Plânla bağdaşamaz bir vasiyet arz etmektedir.
Zira İkinci Beş Yıllık Plâna göre, sağlık büt
çesinin her yıl, bir önceki bütçeye nazaran,
yüzde 113 oranında bir artış kaydetmesi ge
rekmektedir.
Dışarıda bulunan 2 000 hekim hariç, yurdu
muzdaki hekim sayısı; 11 432 dir ve Sağlık Ba
kanlığı bu rakamın ancak yüzde 33 üne teka
bül eden 3 836 hekimi bünyesinde bulundura
bilmektedir.
1 632 si pratisyen hekim olup, koruyucu
hekimlik; 2 204 ü, mütehassıs hekim olup, teda
vi hekimliği, hizmetlerinde çalışmaktadırlar.
Bakanlığın dar bütçesine ve mahdut sayı
daki personeline rağmen, bulaşıcı hastalıklarla
ilgili çabalarını, başarılı hizmetler olarak nite
lememek mümkün değildir.
Bir zamanlar, ölümü ifade eden verem, ar
tık basit bir hastalık haline gelmiş bulunmak
tadır. 5 bölge başkanlığı, 170 verem savaş
dispanserleri, 3 sanatoryum, 30 göğüs hasta
nesi ve Devlet hastanelerindeki verem pavyonlariyle birlikte; 10 bine yakın yatağı
olan teşkilât ve bu teşkilâtta feragatle çalışan
personeli tebrik etmek istiyoruz. Milyonlarca
vatandaşın taranarak aşılanması neticesidir
ki, veremi korkutucu hastalık olmaktan çıkar
mıştır.
Sıtma savaşı yapanlar için de aynı övgüyü
sıralamak mümkündür. Zira, sıtma; özellikle
bakımsız, gıdasız Anadolu köylerinde, buğ
dayla beraber insan hasadına başlar, içinden
ölü çıkarmadığı köy evi bırakmazdı.
Fakat hepsinden daha çok övgüye değer başa
rı örneği, Güney - Doğu sınırlarımızı yıllarca tehdideden kolera âfetinin, hudut dışı bırakılabilmiş olmasıdır. Haç yolunun içinden geçtiği ve
tehlikenin nisbeten sirayet imkânlarına bu se
beple daha çok sahip bulunduğu bu bölge;
üstelik koleranın müsait vasat bakımından da,
gelişme istidadına en çok sahibolduğu yurt
parçasıdır. Zira ihmallerin tortusu, gelişme
miş ekonomik kuralların tabiî neticesi olarak,
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çevre sağlığı şartlarım da geri bırakmıştır.
Koleranın bu müsait satıhta, çok süratle yayıl
ma ve insan hayatı için büyük tehlike arz et
mesine rağmen, Sağlık Bakanlığı ile Hudut ve
Sahiller Sağlığı Genel Müdürlüğünün titiz ve
feragatli çalışmalarının neticesi olarak, bugün(kü başarılı sonuca varlımıştır.
Sağlık şartlarının gelişmemiş olduğu çevre
lerde, özellikle Güney - Doğu Anadolu'da, teda
vi hizmetlerinin ademi mevcudiyetini intaceden
bir vasat mevcuttur.
Çok faydalı olması beklenen, fakat başlan
gıçtaki rağbet ve randımanını aşağıda izah ede
ceğimiz sebeplerle yitiren sosyalizasyon, mezkûr
bölgeyi, hekim fıkdanının husule getireceği en
fecî duruma sevk etmiş bulunmaktadır.
Halbuki sosyalizasyon; portakalı, hastanın
başucunda tedavi vasıtası olarak kullanan, asprin kaşesine kurtarıcı derman niteliği izafe
eden köyde ve uygarlığın her çeşit nimetlerin
den mahrum kentte; hizmeti ayağa götüren, ki
remitli beyaz silüetiyle Devletin varlığını temsil
ederek, saygı uyandıran ve nihayet insan ve in
sanlığa değer vermenin bir vasıtası olarak bellenmişti ve bir süre unutulmaz hizmetler verdi.
Sosyalleştirme 1963 yılında nüfusu 160 000
olan Muş pilot bölgesinde, 10 uzman hekim ve
22 pratisyen hekimle başlamıştı. Yani 7 000 in
sana bir hekim düşüyordu. Sonra bu hareket 17
ile teşmil edilerek geniş imar faaliyetlerine giri
şildi ve toptan olarak 569 sağlık ocağı ve 195
sağlık evi, sözde hizmet görmeye âmâde kılındı.
Fakat sonrası malûm, bu hayırlı teşebbüsü
alabora etmek için nâkısalarla dolu kanunlar çı
karıldı.
Bunlann başında 472 sayılı Tazminat Kanu
nu gelir. Bu kanun, mahrumiyet bölgelerine he
kim gönderebilme gayesini güden, bir maksa
dın sahibi idi. Fakat tanzim şekli, gayesinin ta
hakkukuna engel oldu. Zira 472 sayılı Kanuna
göre, her yıl Bakanlar Kurulu, tazminat verile
cek yerlerle, tazminat miktarlarını tesbit edebi
lecekti.
İşte bu hüküm, mekanizmanın tamamen ters
işlemesine sebeboldu. Zira yaşama imkânları,
sosyalizasyon bölgesi ile mukayese edilemiyecek
vasatta olan, Heybeli Adasındaki vazifeliyi de
bu tazminattan faydalandı ve haliyle Heybeli
Ada'sı dururken mahrumiyet bölgesine gidil
medi.
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967 sayılı bir başka Kanun da, aynı sonucu
doğuran ve Doğu'da hekim fıkdanına sebebolan
tahripçi hüviyeti ile sırada yer aldı.
4 milyonu belediye ve 16 milyonu Sağlık Ba
kanlığınca temin edilerek; malî portresi 20 mil
yona varan bu tazminat kanunu da; İstanbul ve
havalisine, hem koruyucu tababet, hem de teda
vi hekimliği için tazminat verme olanağını ya
rattığından ve bilhassa ecza dolabı ve muayene
hane açmak imkânlarını sağladığından, oradaki
hekim, kuru, kuru vatan ve millet edebiyatının
yapıldığı mahrumiyet bölgesine» gitmedi.
Sonra hekim, 3 yıllık mukavele süresini uzun
bulmaktadır. Her hangi bir sebeple imtizaçedemediği bir muhitten uzaklaşmak yeteneğine sa
hip değildir. 3 senenin sonunda, «Ben artık mu
kavele yapmıyorum.» diyerek, akdi yenilemedi
ği ahvalde; bir yıl süre ile Devlet hizmetine gi
rememektedir. Binaenaleyh gerek 3 senenin
uzun olması ve gerekse bir yıl beklemek keyfi
yeti, hekimi ürkütmektedir.
Full - time ayrı bir duvar olarak, mütehassıs
hekimlerin, gelişmiş büyük merkezlerde toplan
masını sağlamıştır zira; full - time'i kabul eden
hastanelerde, 2 500 liraya kadar tazminat veri
liyor ve her gün saat 16,00 dan sonra yüksek üc
retle hasta kabul hakkı tanınıyor.
Sosyal Sigortalardaki çalışmaların cazip
halde bulunması, ayrı bir engel teşkil etmek
tedir. Çünkü; 2500 liraya kadar tazminat, yıl
da 2 maaş ikramiye, gece nöbet ücreti, fazla
mesi tazminatı ile muayenehane açma imkânı
veriyor.
İşte saydığımız bu sebepler yüzünden sos
yalizasyon bölgesine, hekim göndermek müm
kün olamıyor.
Meselenin bize göre hal çaresi vardır: Bi
rincisi, Bakanlığın daha geniş bütçe imkânları
na kavuşturulması, ikincisi ise, sosyalizasyon
şartlarının tadil edilmesidir. Faraza, mukave
le süresinin 1 yıla indirilmesi, bekleme süresi
nin tamamen kaldırılması, hastaihanelerde ça
lışacak mütahassıslara muayenehane açmak yet
kisinin tanınması, mahrumiyet tazminatı öden
mesi gibi.
Bu şartlarla cazip hale gelecek olan mahru
miyet bölgesine hekimler mutlaka giderler.
Aksi halde, eskiye hasret çeken meselâ Siirt'te,
koskoco hastanede, yerli bir operatör hariç,
kimseyi bulmak mümkün olmaz.
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Kimsesiz çocuklar konusu;
Bugünün müsait geçim şartları içinde sa
kıncalı her hududun dışına taşmak ihtiyacını
duyan, avare yaşantının zebunu olarak gün öl
dürmeye gayret eden - aile çocuklarının şikâ
yet konusu olabildiği bugünkü devrede - kim
sesiz çocukların daha menfi istikâmetlere sürüklenebileceklerini düşünmeye mecburuz. Bu;
toplumun siyaneti ve ferdin himayesini deruh
te etmiş Devlet karşısında, ferdin Anayasal
hakkıdır.
Muhterem Milletvekilleri,
Yerli ilâç sanayiinin korunması için tedbir
alınmalıdır. Kızamık aşısının, henüz yurdumuz
da istihsal edilmeyişi, boğmaca ve tatanoz,
istihsalinin, henüz ihtiyacı karşılıyacak seviye
de olmayışı ilâç sanayimde ithalâtın artmasına
sebep olmakta ve dolayısiyle döviz kaybını in
taç etmektedir.
Korunmayı zaruri kılan başka bir gerekçe
de, bu sanayi kolundaki ham madde ithalinden
doğmaktadır. Daha çok Doğu Blokuna mensup
Memleketlerden alınan, fakat pahalı faturaları
ise, başka memleketlerden tedârik edilen ilâç
hammaddeleri de ayrıca büyük döviz kayıpla
rına sebep teşkil etmektedirler.
Muhterem arkadaşlarım,
Sağık Bakanlığı; kerpiç duvarları ve sa
man yığınları arasında, davarı ile bir arada
yaşamağa mahkûm kalmış insanların karşısın
da, tarihî ve insanî görevini yapmaya mecbur
dur. Ama ne ile? Genel Bütçeden payına yüzde
3 oranında düşen miktar ile mi? Bunun im
kânsızlığını müşahede edebilmek için kâhin
olmaya lüzum yoktur. Binaenaleyh, imkânları
kısır bütçeyi hazırlıyanlar yanında, tüm Par
lâmento vebal içindedir. Çünkü toplum ihti
yaçları, Bütçeden faydalanmayı gerektiren,
vazgeçilmez ölçü olmalıdır.
Kimsenin hayatı kimseninkinden kıymetli
değildir. Devleti, her kademede temsil eden
sayın zevatla, bilmem hangi köyün hangi ma
ğara kovuğunda yaşıyan Emine bacı arasında
bir fark mevcut değildir. Bu yalnız Anayasal
değil, doğal bir haktır. Çünkü; terazinin ke
fesinde insan hayatı yatmaktadır.
Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — TtP Grupu adına sayın Ta
rık Ziya Ekinci, buyurunuz.
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TİP GRUPU ADINA TARIK ZİYA EKİN
Cİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
1968 yılı bütçesi üzerinde Türkiye İşçi Partisi
Meclis Gurupunun görüşlerini arzedeceğim.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin sağlık poli
tikası, genellikle, toplumumuzun sosyal ve eko
nomik hayatından bağımsız olarak eleştirilmek
te ve duygusal tahlillerle, kişisel sorumlulukla
ra dayanan sonuçlar çıkarılmaktadır. Oysa,
toplum hayatını geniş çapta ilgilendiren sosyal
sorunların çözümünde etkili temel faktör, yü
rütme görevini yapan sorumluların bir iyi ni
yeti meselesi değildir. Temel faktör toplum ya
pısının belirliyen sosyo - ekonomik düzendir.
Kâr faktörünün düzenleyici rol oynadığı bir
toplum düzeninde sorumluların iyi niyeti ve
göreve olan bağlılıkları ne kadar güçlü olursa
olsun halk sağlığını bir ticaret konusu olmak
tan kurtarmak mümkün değidir.
Bugün yürütülmekte olan sağlık politikası
na yöneltilen şikâyetlerin tamamına yakın bir
kısmı, aslında toplum düzenindeki adaletsiz
ve dengesiz yapıyla ilgilidir.
Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerine ay
rılan bütçenin yetersizliği, fena beslenme ve
çevre sağlık şartlarının bozukluğu, sağlık perso
neli ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin dağılışındaki dengesizlik, hekimlerin yurt dışına
göçmeleri, halkın tedavi kurumlarında iyi
muamele görmeyişi, ilâç konusunda kalite, fiyat
ve rekabetten doğan çeşitli sakıncalarla, ecza
cılık hizmelerindeki şikâyetler hep halk yararı
na olmıyan bugünkü toplum düzenindeki bo
zukluğa bağlıdır.
Sayın milletvekilleri, 1968 yılı sağlık büt
çesi için hizmetlerin asgari seviyede yürütüle
bilmesi amaciyle Bakanlığın yaptığı teklif
164 802 454 liralık bir kısıntıya tabi tutularak
983 097 454 lira olarak Büyük Millet Meclisine
sunulmuştur. Bu rakam genel bütçenin an
cak % 4,6 sim teşkil etmektedir. Habuki geli
şen teknik ve artan ihtiyaçlar sebebiyle sağlık hizmetlerinin normal bir düzeyde yürütüle
bilmesi için genel bütçenin en az % 10 unun
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrılma
sı gerekir. Halk sağlığına önem veren ülkeler
de bu oran % 20 ye kadar çıkmaktadır.
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Sağlık hizmetlerinin toplum hayatındaki bü
yük öneminden ötürü, Sağlık Bakanlığının
bütçesi, bütçenin halkçı karakteri için bir gös
tergedir. Geçen yıla nazaran bu yıl Başbakan
lık bütçesinde % 15, Jandarma bütçesinde % 20
ve Emniyet bütçesinde % 30 oranında bir artış
öngörüldüğü halde, sağlık bütçesinde ancak
% 11 oranında bir artış yapılmıştır. Böylece
bütçenin halkçı olmıyan karakteri gayet net
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
1968 yılında inşaatı bitmiş birçok sağlık te
sisleri, malzeme ve personel giderleri için ayrı
lan bütçe bölümünün yetersizliği sebebiyle ölü
yatırımlar olarak kalmaya mahkûm olacaklar
dır. Geçen yaz Doğu illerinde yaptığımız ince
leme gezisinde büyük masraflarla inşa edilen
sağlık ocaklarının tabiî tahriplere terkedildiğini bizzat müşahade etmiş bulunuyoruz.
Ülkemizde devlet hayatının çeşitli hizmet
dalları arasında bir koordinasyon sağlanması
ve halk yararını ön plânda tutan dengeli bir
personel politikası yürütülmesi geleneği kurul
madığı için, kâr faktörünün etkisi altında ya
pılan bütçe uygulamaları birçok dengesizlikler
doğurmaktadır. Sağlık Bakanlığı gibi halk sağ
lığı ile uğraşan temel hizmet dallarında büyük
personel sıkıntısı çekilirken, diğer bâzı bakan
lıklarda, örneğin îmar ve iskân Bakanlığında
işsiz personel enflâsyonu görülmektedir.
Sayın milletvekilleri, toplumumuzun beden
ve ruh sağlığı içinde gelişmesini sağlıyacak en
önemli faktörler ekonomik hayatın şartlandır
dığı beslenme ve barınma problemleridir. İş
sizliğin hüküm sürdüğü ve gelir dağılışındaki
adaletsizliğin had ve manzara arz ettiği ülke
mizde beslenme ve barınma konusu sağlık ha
yatını olumsuz yönde etkiliyen sorunlar olarak
kalmakta devam etmektedir. Bugün halkımız
genellikle hububatla beslenmektedir. Hayatî
önemi haiz protein ve vitaminleri ihtiva eden
hayvansal ürünlerin tüketimi son derece azdır.
Temel gıda maddelerinden yoksun tek yönlü
bir beslenme, çalışan nüfusun dayanıksız ol
masına yol açarak ekonomik gelişmemizi olum
suz bir yönde etkilediği gibi, geniş halk kütle
lerinin özellikle çocukların fena beslenmeden
ötürü salgın hastalıklara karşı mukavemetsizliği bu hastalıkların ülkemizde andemik olarak
yer etmesine ve büyük oranda ölüme sebebiyet
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veren ağır epidemilerin çıkmasına yol açmak
tadır.
Aynı şekilde, barınma yoğunluğu 2,5 olan
ülkemizde, son derece kötü barınma şartları da
salgın hastalıkların yayılmasında önemli bir
etkendir.
Sağlık Bakanlığının veremle savaş konu
sunda yaptığı ciddî çalışmalara, yurt çapında
yapılan verem taramalarına ve bütün nüfusu
kapsıyan BCG aşısı kampanyalarına rağmen
nüfusumuzun % 2,5 unun faal şekilde veremli
olması ve her yıl onbinlerce yurttaşımızın ve
remden ölmesinin sebebi fena beslenmeye ve
kötü barınma şartlarına bağlıdır.
O halde halkımızın, dengeli bir beslenme ve
iyi barınma olanaklarına kavuşmasını sağlıya
cak bir ekonomik hayat standardına ulaşması
sağlanmadıkça sağlık sorunlarımızın olumlu
bir çözüme kavuşması mümkün değildir.
Sağlık hayatımızı direkt olarak etkiliyen,
toplumun sosyal ve ekonomik düzeniyle ve hal
kımızın kültür seviyesiyle yakından ilgili diğer
bir konu da çevre sağlığı problemidir.
a) içme sularının yetersiz ve sağlık şart
larına uygun olmayışı ve kanalizasyon sorunu
nun büyük şehirlerde bile halledilmemiş olma
sına bağlı olarak çevre sağlık şartları son de
rece bozuktur. Çocuk felci, salgın yapan sarılık,
trahom ve tifo gibi hastalıklar hep bu çevre
sağlık şartlarının bozukluğuna bağlı hastalık
lar olarak ortaya çıkmakta ve önlenememektedir. Köylerde durum daha da vahimdir. Köyle
rimizin 1/3 ünde içme suyunun olmadığı göz
önüne alınırsa, nüfusumuzun 2/3 sini barındı
ran köylerde çevre sağlık şartlarının vahameti
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.
b) Aşırı kâr sağlamak amaciyle veya bil
gisizlikten ötürü, karışık, mikroplu ve sağlığa
zararlı gıda maddelerinin ticareti de halk sağ
lığını büyük Ölçüde tehlikeye sokan sebepler
arasındadır.
Halkın direkt tüketimine sunulan gıda mad
delerinin kontrolsüz kalması birçok salgın has
talıkların ve gıda zehirlenmelerinin meydana
çıkmasına sebebolmaktadır. Yurt çapında gıda
maddelerinin kontrolünü yapacak, kontrol lâboratuvarlarmm kurulmasında hayatî bir zorunluk vardır.
Görüldüğü gibi sağlık hayatımızı şartlandı
ran çevre sağlığı problemi de büyük oranda
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sosyal ve ekonomik hayatımızla ilgilidir. Bu '1 dandır. Çok kısa süre içinde yüzlerce hastanın
da ancak1 sosyal ve ekonomik hayatın yeniden
muayenesi zorunluğu hem hastayı, hem de heki
düzenlenmesi, bakanlıklar arası plânlı ve koormi tatmin etmiyen bir angarya niteliğindedir.
dine bir çalışma ile gerçekleştirilebilir.
Bu muayene şeklini dünya normlarına uygun
bir duruma getirmekte âcil zorunluk vardır.
Sayın millet vekilleri, sağlık personeli ve te
Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin
davi kurumlarının yurt çapında dağılışı da
yurt sathında dengeli bir şekilde dağılmasını
dengesizdir. Hâlâ İstnbul'da 517 kişiye bir
sağlamak ve koruyucu tıp hizmetleri yanında
hekim düşerken, Gümüşane'de 30 bin kişiye ve
tedavi edici hizmetlerin de yürü'tlmesinde Tür
Adıyaman'da ise 27 bin kişiye bir hekim düş
kiye gerçeklerine en uygun hizmet şekli sağlık
mektedir. Aynı şekilde 28 ilimizde 10 bin nüfu
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesidir.
sa 1 - 10 yatak düşerken, bir ilimizde 10 bin
kişiye 50 den fazla yatak düşmektedir. Sağlık
1963 yılında Muş pilot bölgesi ile uygula
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesi Doğu ille
maya konan sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
rimizdeki hekim dağılışmdaki dengesizliği bir
mesi projesi bugün 17 ilimizde uygulanmaktadır.
ölçüde gidermiştir.
Bu illerle birlikte Ankara ve İzmir'deki eğitim
ve araştırma merkezlerinde toplam olarak 569
Sağlık Bakanlığının dışındaki tedavi ku
sağlık ocağı ve 195 sağlık evi hizmet görmekte
rumlarının normal kapasitelerinin altında ça
dir. 1963 yılı içinde tıp hizmetlerinin sosyalleş
lışmaları büyük bir israftır. Bu israfı önlemek
tirildiği il adedi 23 e çıkmış olacaktır.
amaciyle İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü te
Koruyucu hekimlik hizmetine önplânda yerdavi kurumları koordinasyon kurumu biran ev
veren sosyalleştirme projesi, tedavi edici tıp hiz
vel kurulmalıdır. Bütün tedavi kurumlarının
metlerini de birlikte yürütmektedir.
tek elden yönetimi mümkün değilse, tam kapa
Toplumumuzun ekonamik ve sosyal temel
site ile çahşamıyan hastanelerin âtıl kapasite
düzennindeki
bozukluk sebebiyle bu hizmet şekli
lerini değerlendirmek amaciyle Sağlık Ba
bugünkü haliyle birçok aksaklıklar göstermekte
kanlığı tarafından anlaşmalı işletme olanakları
dir. Bu aksaklıkların asgariye indirilmesi için
aranmalıdır.
yapılacak çalışmalar hizmet şeklinin halk yara
Bütün yurttaşların, ayırım gözetmeden, tedarına ir-ler bir hale gelmesini mümkün kılacaktır.
ve edici tıp hizmetlerinden eşit şekilde yararlan
Bu aksaklıkları kısaca arz etmek istiyorum.
malarını ve hastaların tedavi kurumlarında in
a) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği
sanca muamele görmelerini sağlamak amaciyle,
bölgelerde,
köy yolları ve köy içme sulariyle,
tıp hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesi kı
haberleşme
gibi diğer altyapı hizmetlerinin ön
sa zamanda ve süratle bütün yurda teşmil edil
celikle ele alınması ve bu sorunun süratle halle
melidir. Bu proje gerçekleşinceye kadar mec
dilmesi gerekir. Bugün hizmeti geniş ölçüde
buri sigorta olanakları aranmalı ve bu işe bir
aksatan altyapı hizmetlerinin noksan oluşudur.
başlangıç olmak üzere, tarım iş kolunda çalışan
Bu da ancak bakanlıklararası plânlı ve koordiişçilerin iş Kanunu kapsamına alınmaları ve Sos
ne
bir çalışma ile düzeltilebilir.
yal Sigortalar Kurumuna bağlanmaları gerçek
leştirilmelidir.
b) Sosyalleştirme bölgesinde ocak merkez
leriyle köyler ve daha büyük sağlık kuruluş
ikinci Beş Yıllık Plân ilkeleri arasına giren,
ları arasında irtibatı sağlıyacak taşıt araçlarının
tıp tahsilinin tatbiki eğitimi için düşünülen inyetersizliği bu hizmet şeklini aksatan önemli se
terna tatbikatı konusunda acele bulunmuş bir
beplerden biridir.
formülün uygulanmasından sakınılmak- ve top
lum gerçeklerimize uygun bir formülün bulun
c) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
projesinin başarısızlığının sebeplerinden bir di
ması için istişarelere yer verilmelidir. Aksi
ğeri de personel noksanlığıdır. Bütün gayret
halde mesuliyet yüklemiyen bir staj'mahiyetin
lere rağmen fiilen sosyalleştirmeye giren 17 ili
deki interna tatbikatı bütçeye külfet yükliyen
mizde personel ihtiyacını karşılamak mümkün
bir proje olmaktan öteye gidemez.
olmamıştır. Sağlık ocaklarının bir kısmı hekim
Tedavi kurumlarında yapılan poliklinik
siz ve gayrifaal bir durumdadır, il merkezlemuayeneleri de halkın başlıca şikâyet konularm— 107 —
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rinde mütehassıs kadroları sosyalleştirme öncesi
devreye nazaran büyük oranda münhal hale gel
miştir.
Personel noksanı özellikle mütehassıs hekim
noksanlığı bugün takibedilmekte olan personel
politikasının hatalı bir sonucudur. Türkiye'de
ayni statüde ve aynı işi yapan hekimlere ayrı
ödeme rejimleri uygulanması bu sonucu doğur
muştur. Bugün yalnız Sağlık Bakanlığında
4 ayrı personel rejimi uygulanmaktadır. Ayrıca
Sosyal Sigortalar Kurumu, hekim çalıştıran di
ğer iktisadi Devlet Teşebbüsleri ve Millî Savun
mada da değişik personel rejimleri uygulanmak
tadır. Bu çeşitli ödeme rejimleri, büyük ve ge
lişmiş illerimizde sosyalleştirme bölgelerinde ve
rilen ücreti sağlıyacak nitelikte olduğundan
sosyalleştirme bölgesinin ağır hizmet şartlarında
çalışmak hekimlerimiz için cazibesini kaybet
miştir.
Ekim ayında yürürlüğe giren yeni kararna
me ile sosyalleştirmeye dâhil illerde, bölgenin
mahrumiyet şartları ve hizmetin ağırlığına gö
re, ödeneklerin yeniden düzenlenmiş olması
bozulan dengeyi kısmen telâfi etmeye yararlı
olmuştur. Fakat aksaklığın temelinden gideril
mesi bütün Türkiye'de hizmetin özelliği ve hiz
met yerinin mahrumiyet dereeesi göz önüne alı
narak düzenlenen bir tek personel rejimi uy
gulamadan mümkün olmıyacaktır. Bu da an
cak İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü şekilde
Sağlık Bakanlığının denetiminde kurulacak bir
ücret koordinasyon sistemiyle gerçekleştirilebi
lir. Bu koordinasyonun biran evvel gerçekleşti
rilmesi Sağlık Bakanlığına düşen önemli görev
lerden biridir.
d) Sosyalleştirmede önemli aksaklıklardan
biri de ilâç ve malzeme noksaklığıdır. Büyük
yatırımlar yapılarak kurulan sağlık ocakları ve
hattâ bölge hastanelerinde en basit ihtiyaçları
karşılıyacak tıbbî malzemenin ve hayati önemi
haiz ilâçların yokluğu hizmeti aksatmaktadır.
e) Sosyalleştirme bölgesinde Sosyal Sigorta
lar Kurumunun hekim istihdamına imkân bula
madığı yerlerde, kurumla işbirliği yapılarak
sigortalı yurttaşların ücreti karşılığında muaye
ne ve tedavilerinin yapılması hem döner serma
yeye bir katkı sağlıyacak, hem de sigortalıların
kendi ikamet mahallerinde tıbbî bakım görme
lerini imkân dâhiline sokacaktır.
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Mesai haricinde bakım ve hekimi olmıyan
ocak bölgelerinden gelen hastaların muayenele
rinde alman yüksek ücretler de şikâyet konusu
olmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı teşki
lâtında gerek tedavi kurumlarında ve gerekse
koruyucu tıp hizmetleri dalında çeşitli teknik
cihazlar ve araçlar kullanılmaktadır. Bunların
bakımı ve tamiri bakanlık için önemli bir prob
lem olma niteliğini kazanmıştır. Birçok hasta
nelerimizde kullanılan cihazlar küçük bir arıza
yüzünden muattal hale gelmekte ve yerine ye
nisi alınmaktadır.
Diğer bakanlıklarda da durum aynidir.
Tamir ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak
için Sağlık Bakanlığında olduğu gibi, diğer ba
kanlıkların da bünyesinde tamir atölyeleri ku
rulmakta ve yurt çapında genişletilmektedir. Bu
şekilde bir organizasyon hem pahalı olmakta,
hem de kaliteli teknisyenlerin bir arada bulun
durulmasını imkânsız kılmaktadır. Devlete ait
bütün araç ve gereçlerin, alımı, bakımı ve ta
miri merkezî bir kuruluşun yönetimine verilmek
suretiyle tek bir elden yönetilmesi hem daha
kârlı, hem de hizmetin daha verimli olmasını
sağlıyacaktır.
Sayın milletvekilleri;
Toplum hayatımıza yön veren özel sektörcü
ekonomik görüş, ilâç sanayiinde ve eczacılıkta da
hâkim olduğundan bu alanda halkın aleyhine işliyen dengesiz ve adaletsiz durum daha da bariz
dir.
Halkımızın, bir milyar lirayı bulan yıllık ilâç
tüketimi, yerli ve yanbacı sermayenin iştahını
tahrik eden bir yatırım ve ticaret alanı olarak
ilgi çekici olmuştur. Bu sebeple Türk ilâç pa
zarında tekel, kurmak için büyük mücadeleler
yapılmaktadır.
Aslında Türkiye'de ilâç sanayii yoktur. Yerli
ve yabancı firmaların yaptıkları, dışarıdan ithal
edilen hammaddelerin tablet, kapsül, şurup ve
ya ampul halinde ambalaj lanmasıdır. Bu, bir
sanayi olmaktan çok, değişik bir şekil altında
yapılan ithalâtçılıktır.
Bu alanda yerli ve yabancı sermaye arasın
daki savaş, dünya çapında isim yapmış yabancı
müstahzarlan Türkiye'de imâl etme inhisarını
alabilmek içindir, tsim yapmış yabancı müs
tahzarları Türkiye'de imâl etmek hakkını elde
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eden yerli firmaların, bu savaşta yabancı firma
lar safında yer almış olmaları son derece anlam
lıdır.
Çeşitli yabancı firmaların başka ülkelerden
çok ucuza aldıkları hammaddeleri, kendi ana
firmalarından ithal edilmişçesine yurda sokma
ları, büyük döviz kaybına ve halka pahalı ilâç
satılmasına sebebolmaktadır.
Büyük propanganda gücüne dayanılarak ay
nı kalitedeki yabancı ilâçların daha üstün oldu
ğu görüşü yaygın hale getirilmek suretiyle, hak
sız rekabet yapılmakta ve yerli sermayeli kuru
luşların ezilmesine sebebiyet verilmektedir.
ilâç fiyatları başıboş ve kontrolsüzdür. Ay
ni ilâcın değişik isimler altında birkaç misli fi
yat farkiyle halka sunulması bugüne kadar de
vam eden ilgisizliğin bir belirtisidir, ilâç fiyat
larının sınai maliyet esasına göre tesbit edilme
si için çıkartılan kararnamenin halk yararına
bir ucuzluk sağlıyacağına inanıyoruz. Ancak
sürümü çok ve hayati önemi haiz ilâçlar için du
rum aynı olmıyacaktır. Kararnamenin bu ilâç
lar için, Bakanlığa yetki tanıyan maddesinin iş
letilmesi dikkatle izlenmelidir.
ilâçların kalite ve müessiriyet kontrollerini
etkili bir şekilde yapacak kontrol lâboratuvarları kurulmalı ve ilâçların etkili madde miktarı
nı düşürmek suretiyle, halkın aleyhine sonuçlar
doğuran, haksız rekabet yolları engellenmeli
dir.
Benzeri olmıyan ve hayati önemi haiz ilâç
lar dışında yabancı ilâçlara royalty ödenmesine
müsaade edilmemelidir, özellikle Türkiye'de
ihzarı mümkün yabancı menşeli diş macunu,
güzellik müstahzarları, alelade öksürük ilâçla
rı ve benzeri müstahzarların tanınmışlığından
yararlanılarak sürüm yapmak ve büyük kazanç
sağlamak amaciyle royalty ödenmesine kesin
likle son verilmelidir.
ilâç sanayiinde yabancı sermayeli kuruluş
ların amacı yalnız Türk pazarı için üretim yap
maktır. Anafirmalar Türkiye'deki şubelerine
ihracat yapma hakkını tanımamaktadırlar. Yer
li ilâçların dünya piyasalarında rekabet ola
nakları olmadığından yerli sermayeli kuruluş
lar da ihracat yapamamaktadırlar. Türkiye'de
ilâç tüketimini artırıcı gayretler ihracat im
kânlarının olmayışından ileri gelmektedir, ilâç
sanayiini ihracata yöneltecek tedbirler alın
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malı, özellikle yabancı sermayeli kuruluşları
belli oranlarda ihracata mecbur edecek müey
yideler getirilmelidir.
İlâçların halka sunuluşunda, lâboratuvar,
ecza deposu ve eczane ilişkileri bir düzene so
kulmalı; suni fiyat artışlarını önleyici tedbir
ler alınmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de yardıma
muhtaç yaşlı ve kimsesiz çocuklar için uygula
nan ciddî bir sosyal hizmet politikası yoktur.
Çok defa gayrimesul dernekler vasıtasiyle yü
rütülen bu hizmet şekli yetersiz ve başarısız
dır.
Devlet bütçesinden yapılan yardımlarla,
dernekler eliyle sosyal hizmetlerin yürütülme
si son derece sakıncalıdır. Çeşitli derneklerin
Devlet kaynaklarından yardım görmesiyle, Tür
kiye eli makbuzlu dilenciler ülkesi haline geti
rilmiştir. 1967 yılında sosyal hizmetlerin yürü
tülmesi için Sağlık Bakanlığı eliyle 350 ayrı
derneğe verilen para toplamı 1 milyon lirayı
aşkındır. Bu yanlış uygulamanın biran evvel
terk edilerek sosyal hizmetlerin de Devlet eliy
le ve daha ciddî bir şekilde yürütülmesi ola
nakları bulunmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığına
bağlı hastane ve kuruluşlarda çalışan hizmet
liler her türlü sosyal haklardan yoksun bulun
maktadırlar. Aylık 250 lira gibi cüzi bir ücret
le çalıştırılan bu hizmetliler günde 10 - 14 saat
süre ile en ağır hizmetleri yapmaktadırlar Sa
yıları onbinleri aşan bu personel^ işçi niteliğin
de kabul edilmediğinden işgüvenliği ve toplu
sözleşme haklarından yoksun bulunmaktadır
lar.
Bunların da iş kanunu kapsamına alınmala
rı, işgüvenliği ve toplu sözleşme haklarından
yararlanmaları sağlanmalıdır.
Sıtma Savaş ve Trahom Savaş teşkilâtında
sağlık koruyucusu unvaniyle çalıştırılan perso
nel de her türlü sosyal güvenlik haklarından
yoksundur. Bunların da insanca çalışma ve
emeklerine denk ücret alma olanaklarına ka
vuşturulmaları sağlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri;
Görüldüğü gibi, sağlık hizmetleri alanında,
şikâyet konusu olan hususlar genellikle toplum
düzenindeki aksaklıklarla ilgilidir. Bu sebeple
sağlık hizmetlerinin halk yararına düzenli ve
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dengeli bir şekilde işliyebilmesi ancak, toplum s ve 940 köy ebesine ihtiyacı vardır. Sağlık me
hayatının halkın ihtiyaçlarına ve halk yararına
muru sayısı, ihtiyaçtan biraz fazladır. Son
göre düzenlendiği halkçı ve toplumcu bir dü
defa Yüce Meclislerden çıkartılan Ek kadro
zende mümkündür. Ancak o zaman halk sağlığı
Kanununun getirdiği ek imkânlara rağmen sağ
bir ticaret konusu olmaktan kurtulur.
lık kolejlerinden emzun olan sağlık memurla
Sözlerime burada son verirken Yüce Mecli
rının tamamının kadroya alınamamış olması
si Türkiye işçi Partisi Grupu adına saygı ile
çok şayanı dikkattir. Bakanlığın çok yakın bir
selâmlarım.
gelecekte sağlık memuru enflâsyonu ile kar
şılaşılması ihtimaline karşı uyanık ve tedbirli
BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına
olmasını tavsiye etmek yerinde olur.
Sayın Ali İhsan Balım. Buyurun.
Hekim personeli sayıca az olduğu gibi yurt
A. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM
sathında dağılışı da dengeli değildir : istan
(İsparta) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet
bul'da 517 kişiye bir hekim, izmir'de 1 240
vekilleri ;
kişiye bir hekim, Ankara'da 1 062 kişiye bir
A. P. Meclis Grupu adına, Sağlık ve Sos
hekim
düşerken bu sayı Hakkâri'de 6 177,
yal Yardım Bakanlığı 1968 malî yılı Bütçesi
Samsun'da
6 057, Gümüşanede 30 124 tür. Bu
üzerinde görüş ve düşünüşlerimizi arz için hu
dengesiz
dağılışın
çeşitli coğrafi, ekonomik,
zurunuzdayım. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
sosyal nedenleri vardır.
kanlığı, halkımızın sağlık seviyesini yükselt
mek, anailkesi ile en ücra yurt köşelerine ka
Hekim personelinin görecekleri hizmetler
dar gitmek, sağlık hizmetlerini halkın, köy
ve hizmet yerlerinde istekle (gönül rızası ile)
lünün ayağına kadar götürmek amacında ve
çalışmalarını temin amacı ile Sağlık ve Sosyal
yolunda olan bir sosyal hizmet bakanlığı ola
Yardım Bakanlığı normal ücret tarifesi dışın
da hizmetin ve hizmet yerinin özelliklerine gö
rak, teşkilâtı itibariyle yurt alanında çok
re daha yüksek ücret ödenmesi gereğini karşı
yaygın bir bakanlıktır.
lamak üzere 224 sayılı, hekimliğin sosyalleşSağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yıllar
tirdlmesini
öngören Kanun ve 472 sayılı, mah
dan beri çekilen en önemli sıkıntı şüphesiz he
rumiyet hizmetlerinde ödenek verilmesini ön
kim sıkıntısıdır, ondan sonra yardımcı sağlık
gören Kanun ve 641 sayılı, tamzamanlı çalışma
personeli sıkıntısı gelir ve özellikle hemşire ve
için özel tarife uygulanmasına imkân veren ka
teknik personel sıkıntısı vardır. Memleketimiz
nunlar
ile teçhiz edilmiştir. Daha çok sayıda
de var olan 11 432 hekimden ancak 3 836 sı
hekim
personeli yetiştirmek için ikinci Beş
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görev
Yıllık
Plân
Kanunumuz 1972 yılına kadar mem
yapmaktadır, ki bu sayı mevcudun % 33,5 una
leketimizde
tıp fakülteleri sayısının 12 ye çıtekabül eder. Diğer bakanlıklar ve Kamu Ku
ruluşlarında 3 528 hekim çalışmaktadır. 486 I kartalmasını öngörmüştür. Buna ilâveten aynı
şartlar altında çeşitli kamu hizmetlerinde gö
hekim de belediye ve özel idarelerde çalışmak
rev
yapan hekim personilenin ücret baremle
ta, 3 582 hekim de serbest olarak çalışmakta
rinde
dengelik sağlamak amacı ile tedbirler
dır, 2 000 kadar hekim de yurt dışındadır.
alınması
da gereklidir. Aksi halde mevcut he
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki he
kim
personeli
Millî Savunma Bakanlığı, Sos
kim sıkıntısı sadece sayıca azlıkta değildir.
yal
Sigortalar
Kurumu ve Sağlık Bakanlığı ve
Öncelikle koruyucu hekimlik alanlarında ça
Kamu iktisadi Kuruluşları arasında, daha
lışması zorunlu olan bakanlık bu cins hizmet
çok ücret ödeyen tarafa doğru, devamlı bir
ler için daha çok pratisyen hekim personeline
hareket halinde olacaktır ve bu dalgalanmalar
muhtaç iken, hizmet arz eden hekimler arasın
dan da halk sağlık hizmetleri zarar görecektir.
da mütehassıs hekimler çoğunluktadır. Nite
kim bakanlığın 2 688 mütehassıs hekim kadro
Sağlık personeli konusunda diğer önemli
sundan 2 204 ü dolu iken, 3 385 pratisyen he
bir eksikliğe de işaret etmeden geçemiyeceğiz :
kim kadrosundan ancak 1 632 si doludur, 1 753
Gerek 224 sayılı Kanun ve gerekse 641 sayılı
pratisyen hekim kadrosu boştur.
Kanun hekim personeline olduğu kadar yar
dımcı sağlık personeline de bâzı haklar, ücret
Bakanlığın bugün için 2 237 hekime, 341
artışları tanımış olmasına rağmen; 472 sayılı
diş hekimine, 366 eczacıya ve 2 647 hemşireye
110 —
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Maihrumiyet hizmetlerinde çalışanlara mahru
miyet ödeneği verilmesini öngören bu Kanun
hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, teknis
yen gibi yardımcı sağlış personelini ihmal et
miştir, onlara hiçbir hak tanımamıştır. Bu
nun sonucu olarak sosyalizasyon bölgesi dışın
da kalan ve 641 sayılı Kanuna göre tamzamanlı
çalışma yapmıyan tedavi kurumlarında ve
diğer koruyucu hekimlik kuruluşlarında çalı
şan yardımcı sağlık personeli mağdur durum
dadır. Verem hastaneleri hemşire sıkıntısı çek
mekte, tamzamanlı çalışmaya tabi olmıyan
hastanelerden bu personel kaçmaktadır. Bu
adaletsizliğin biran evvel bertaraf edilmesi için
gerekli kanuni tedbirler alınmalıdır.
Memleketimizde sağlık hizmetlerine koruyu
cu ve eğitici faaliyetlerde öncelik ve ağırlık
verilmesi gerektiğinde herkes mutabıktır ve
plân kanunlarımız da bunu emretmektedir.
Hekimliğin sosyalleştirilmesi bu memleketin
bünyesine en uygun bir sistem olarak görün
mektedir. Çok isabetli bir şekilde yurdumuzda
hekimliğin sosyalleştirilmesine Doğu ve Güney Doğu Anadolu'dan yani gelişmekte geri kalmış
illerimizden başlanılmıştır. Türkiye'mizin sağ
lık tarihi göstermektedir ki, memleketimize
salgın ve bulaşıcı hastalıklar da hep bu yönler
den, komşu memleketlerden atlamak suretiyle
gelmiştir ve gelmek durumundadır. Bugün da
hi taze sıtma vakalarına Suriye ve Irak'a kom
şu olan smınboyu illerimizde Taşlanmaktadır.
Trahom savaşında ağırlık merkezi bu Güney Doğu illerimizdedir. Doğu ve Güney - Doğu
illerimizde, sınır boylarında, bu sosyalizasyon
uygulaması olmasa idi geçen yıllar içinde iran
vo İrak, Suriye'deki kolera salgınlarından yur
dumuzu masum bulundurmanın çok daha güç
olacağı söylenebilirdi. 1963 yılında başlıyan
sosyalizasyon uygulaması için bugüne ka
dar
altı yıl içinde 465 milyon Tl.
sarf edilmiştir, 17 ilde 569 sağlık oca
ğı, 195 sağlık merkezi, 43 hastane ya
pılmıştır; bu bölgede beş buçuk milyon vatan
daşımız yaşamaktadır; bu müesseselerin yatak
kapasitesi 7 008 dir. önümüzdeki yıl içinde
bu 17 ile altı il daha eklenecek, böylece sos
yalizasyonu yirmiüç ilde uygulamak imkânına
kavuşulacaktır. Yol, su, elektrik, okul., haber
leşme gibi alt yapı tesislerinin eksik, yetersiz
olmasına, uygulamanın ilk yıllarında sağlık
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j ocakları ve sağlık merkezlerinin yerlerinin ula
şım imkânlarına ve medeni ihtiyaç ve imkân
lara göre iyi seçilmemiş olmasına ve yapıların
coğrafya ve iklim şartlarına uygun şekilde
projelendirilmemiş olmasına rağmen, bugün
pek çok ocak ve merkezlere hekim ve müte
hassıs hekim eksikliklerine rağmen, bu bölgeye
sosyalizasyon çok şeyler getirmiş, halkın aya
ğına hekimlik hizmetlerini götürmüştür. Şu
rakamlar bu halin çok beliğ ifadeleridir:
Bugün için bu bölgede 6 000 kişiye bir he
kim düşüyor, sosyalizasyondan evvel 18 000 ki
şiye bir hekim düşmekte idi. Bu bölgede he
kimliğin sosyalleştirilmesi ile mütehassıs he
kim sayısı 110 dan 227 ye, pratisyen hekim sa
yısı 182 den 416 a, diş hekimi sayısı 13 den
19 a, eczacı sayısı sıfırdan 8 e, sağlık memuru
sayısı 436 dan 1 108 e ve ebe sayısı 407 den
1 434 e çıkmıştır. Hükümetin 1 Ekim 1967 ta
rihinde çıkardığı bir kararname ile sosyali
zasyon bölgesinde çalışan hekimlere daha yük
sek ücret verilmesini mümkün kılmasını., takI dir ile karşılarız. Haber aldığımıza göre Hak
kâri ilimizde çalışacak bir mütehassıs hekime
7 300 lira kadar ücret verilmesi mümkün hale
I gelmiştir. Onbeş yıl içinde bütün Türkiye'ye şâI mil hale çelmesi beklenilen sosyalizasyonun
karşılaşılan güçlükler dolayısiyle; personel sı
kıntısı, tıbbi araç ve gereç sıkıntısı ve alt yapı
tesislerinde eksiklikler çibi sıkıntılar sebebiyle
birkaç yıl daha geç tahakkuk etmesini tabiî
karşılarız. Daha hazırlıklı ve teçhiz edilmiş ola
rak sosyalizasyonu uygulamak; bu sistemin
daha başarılı ve halk nazarında daha rağbet
li olmasını sağlıyacaktır.
Sıtmanın bir tehlike olmaktan çıktığı yer
lerde uygulanmakta olan entegrasyon faaliyet
lerini de takdir ve tasvip ile karşılıyoruz. Ha
len sekiz ilde uygulanan bu sistemin her yıl
I biraz daha yaygın hale getirilmesini temenni
ederiz.
Sayın milletvekilleri,
Verem savaşında alman sonuçlar, değil sa
dece yurt ölçüsünde, dünya ölçüsünde değer
taşır, örnek ve başarılı bir savaş manzarası
arz eder. 1948 de il ve ilçelerimiz merkebinde
I veremeden ölüm oranı 100 000 de 262 iken
I 1965 de bu oran 100 000 de 41 e düşmüştür.
I Yurdumuzdaki eskiden yılda 50 000 kişi ve111 —
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remden ölür iken, bugün bu sayı 13 000 dir.
Türkiye'mizde tedaviye muhtaç veremli sayısı
eskiden (onbeş sene evvel) binde 25 ilâ, 30 iken
bugün binde 0.15 e düşmüştür. Türkiye'den ha
len 500 000 tedaviye muhtaç veremli vardır.
Bu parlak, başarılı sonuç BCG ağılama kam
panyası seviyesinde alınmıştır dersek, hatalı
bir beyan olmaz. BCG ekipleri yurdumuzu, de
falarca, dağ, taş demeden, gerektiği yerde hay
van sırtında ve yaya olarak köy, kent taramış
lar, vatandaşlarımıza tüberkülin testi ve BÇG
aşısı yapmışlardır. Bugüne kadar 21 milyon
BCG aşısı yapılmıştır ki, bu sayı İspanya'nın
beş sene sonra ulaşmayı hedef edindiği sayı
dan fazladır. Varto köylerinden deprem dolayısiyle diğer illerdeki okullara yatılı olarak
gönderilen çocukların kollarında BCG aşısının
izlerine raslanması bu sağlık hizmetinin, bu
sosyal yardımın, nerelere kadar uzanmış oldu
ğunu gösteren çok takdire şayan belirtiler
idi.
Sıtma savaşı : Hastalığın kökünün kazın
ması, eradikasyon safhasında olduğu için «sıt
ma eradikasyon» programa göre bu savaş yü
rütülmektedir. Hastalık yeni vakıalar halin
de ancak Irak'a komşu olan illerimize münha
sır hale gelmiştir: (Hakkâri, Siirt, Mardin, Di
yarbakır, Van illeri gibi) şurası bir gerçektir
ki, 1960 senesinin en düşük sıtma vukuat sayı
sı olan yıllık 3092 sayısının altına bir türlü
düşülememiş, 1966 da 3 793 olan kanda plâzmodi pozitif bulgu sayısı, 1967 nin ilk on ayı
içinde 3 557 dir. Gümüşane, Kastamonu, Şav
şat, Ardahan, Ağrı, Van gibi sıtma eradikas
yon alanı dışında kalan yerlerin de yeni, yeni
çıkan taze sıtma vakıaları dolayısiyle tekrar
sıtma eradikasyon alanına alınması, bu mahru
miyet bölgelerinde savaş faaliyetlerini yürüte
cek bölge başkanı ve personel sağlanamaması
sebebiyle olmuştur. Son yıllarda çıkan tazmi
nat kanunları ile tatminkâr ücret verip bura
larda hizmet görecek personel temin etmek ka
bil olmuştur. Bu hal, bize sıtma savaşında her
hangi bir gevşemenin sıtmanın her an yur
dumuzda tekrar salgın hale gelmesini intacedeceğini göstermesi yönünden çok dikkate de
ğer!
Frengi : 1936 da 181 415 ve 1950 de 76 000
vaka var iken, 1962 de 36 000 olmuş ve 1967 de 1
19 957 ye düşmüştür. Ancak dikkat edilecek i
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ve endişe ile izlenecek bir husus, taze frengi
vakalarının oran itibariyle artmakta olması
dır. 1967 yılı içinde memleketimizde 2 730 taze
frengi vakası tesbit edilmiştir. Bütün dünya
memleketlerinde de taze frengi ve diğer zührevi
hastalıklar vukuatında bir artma vardır ve bi
zim memleketimizdeki müşahedeler de bunu teyidetmektedir.
Lepra : Halen 3 405 lepralı tedavi altında
dır, yurdumuzda yapılacak ciddî bir tarama
nın 10 000 lepra vakası ortaya çıkaracağı söy
lenmektedir, bu taramanın biran evvel yapıl
masını tavsiye ederiz.
Diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş konusun
da dilek ve temennilerimizi şöylece özetliyebiliriz :
Kızamık ve Polio aşılarının Yugoslavya ve
Romanya'da olduğu gibi yurdumuzda imal edil
mesini ve yurt sathında çocuklarımızın daha
geniş mikyasta aşılamaya tabi tutulmasını ve
bu suretle bu hastalıkların yurdumuzda gaze
telere manşet olmaktan çıkartılmasını ve her yıl
lüzumsuz yere ölen binlerce yavrunun kurta
rılmasını hararetle
tavsiye ve telkin ederiz.
Difteri ve boğmaca hastalıklarına karşı yapılo.n aşıların hazırlanması da yetersizdir, bu aşı
ların imaline hız verilmeli; kuruluşlarının ik
mal edildiği beyan edilen Diyarbakır ve Adana
Hıfzısıhha enstitülerinde bu aşıların imali için
teşebbüse geçilmelidir.
Çevre saflığı : En aktüel konumuzdur. Bu
alanda başarılı olmadıkça koruyucu hekimlik
alanında başarılı olabileceğimize inanmıyoruz.
Nüfusumuz arttıkça ve şehirlerimiz genişleyip
daha kalabalık hale geldikçe ve nüfus hareket
leri hızlandıkça çevre saflık şartları (sanitation)
çok daiha önem kazanmaktadır.
Bir ölçüde
İkinci Beş Yıllık Plân Kanunumuzun öngördü
ğü turizm sanayii hamlesi de çevre sağlık şart
larının düzeltilmesi ile çok yakından ilgilidir.
Hijyen şartları bozuk olan yerlere turist sağlı
ğını tehlikeye koyarak gelme*, içme sularının
kontrolü ve sıhhi hale getirilmesi, içme suları ve
alkolsüz içkiler imal ve satış yönetmeliğinin de
ğişmesi ve kontrollarm etkili hale gelmesi, bü
yük şehirlerde satılan kaynak sularının oto
matik cihazîandırılması, gıda maddeleri kontrollarmm ciddî şekilde yapılması ve bu işin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nezareti altında
koordone edilmesi ihtiyaç ve zorunlulukları, çok
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belirgindir. Çocuk mamalarının imal ve dağı I yatak kapasitesi artırılmak suretiyle beş yıl
tımlarının kontrolü başarılı bir şekilde yapı sonunda yatak sayısının 52 000 üzerine çıkma
labilir ise yurdumuz için yüz karası olan ço sını Öngörmektedir; gerçek yatak ihtiyacımız
cuk ölümü oranındaki yüksekliğin
düşürül 125 000 dir.
mesi de kabil olacaktır. Sıfır ilâ bir yaş arasın
Sağlık merkezlerimizde yatakların yılın bir
da memleketimizde doğan her bin çocuktan iki ayı dışında hemen daima boş kaldığı bir ger
165 i ölmektedir; Hindistan'da dahi çocuk ölü çektir. Buna rağmen bu küçük yataklı müesse
mü nisbetinin bu kadar yüksek olmadığı gerçe selerde devamlı olarak Devlet mutfak masrafı
ği göz önüne alınırsa (Birleşmiş Milletler istatis vermektedir; bu hale pratik bir hal şekli bu
tikleri - Demographic Yearbook of United Na- lunur ise bir hayli tasarruf yapmak ve bu para
tions 1963 e göre Hindistan'da bu nisbet binde ile yataklı tedavi kurumlarımızın diğer tıbbi
145,9 dur) bizim için hicap vesilesi olması gere araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak ve on
ken bu konuda gerekli tedbirlere biran evvel te ları modernize etmenin kabil olacağına kaaniiz.
vessül etmek gereklidir. Çocuk mamaları kon
Hastanelerimizdeki tıbbi ve cerrahi çalışma
trolü ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha geniş ların ilmî kontrollarına önem verilmelidir. Ko
mikyasta aşılama faaliyetleri ve halkın sağlık nulan teşhis ve yapılan tedavilerin tıbbi ve ilmî
eğitimine daha çok önem vermek ile bu konuda kriterlere göre lâboratuvar bulguları, biyopsi ve
çok kısa zamanda çok iyi sonuçlar
alınması otopsi bulguları ile değerlendirilmesinin yapıl
mümkündür.
'
ması hususlarına dikkat edilmelidir. Bu hu
susta yıllardır devam eden ön hazırlıkların Ba
Gıda kontrolleri yapmak amacı ile Sayın Ba
kanlık yurdumuzda 14 ilâ 15 bölge lâboratuvarı kanlıkta müspet bir sonuca ulaştırıldığını gör
mek isteriz. Bu çığır açılır ise yataklı tedavi
kurmak kararını almıştır. Bu lâboratuvarlarda
çalınacak saflık personeli için lüzumlu kadrolar kurumlarımızın sınıflandırılması da onların ku
gecen ay T. B. M. Meclisinden çıkan bir kadro rulu oldukları yerin büyüklüğü ve alt yapıla
kanunu ile verilmiştir. Bu lâboratuvarların bir rına göre olmıyacak, böylesine ilmî kontrol ve
an evvel donatılmasını ve çalışmaya başlaması teftiş raporlarına göre olacaktır.
nı temenni ederiz.
641 sayılı Kanuna göre full time esası üze
rinden
çalışan kurumlarımızdaki uygulamanın
Türkivemizde kanalizasyon sorunu daha uzun
yıllar ciddiyet ile ele alınıp çözümlenemiyecektir. ciddî bir şekilde gözden geçirilmesini ve hasta
lardan malî gücünün üstünde taleplerde buluzira milyarlarca liralık yatırımı gerektiren çok
nulmamasmm temini hususunda ciddî tedbir
ciddî ve külfetli bir konudur.
ler
alınmasını tavsiye ederiz. Çok dağınık ve
Ankara Halk Sap-lıeı Akademisi kuruluş ka
etkisiz
olan sosyal hizmetlerin yurdumuzda dernunu T. B. M. Meclisi komisyonlarında tetkikte
li
toplu
ve daha etkili hale gelmesini sağlıyadir. bu vıl kanunlaşması beklenir, özellikle An
cak
olan
Sosyal Hizmetler kanun tasarısının
kara şehrinin hava kirlenmesine karşı alınacak
tedbirleri kanuni müevvideve bağlıyacak olan biran önce T. B. M. Meclisine şevkini temenni
ederiz. Bu kanun yıllardan beri hazır halde
kanun tasarısının T. B. M. Meclisine biran evvel
Bakanlar
Kurulunun tetkikini beklemektedir.
sevk edilmesini temenni ederiz. Sağlık Sigortası
kanun tasarısı da yıllardan beri beklenilen ta
• İlâç konusunda Bakanlığın sınai maliyeti
sarılardandır.
esas olarak kabul eden yeni bir fiyat tarifesi
Tedavi müesseseleri hakkında da görüşleri uygulamasını takdir ile karşılarız. Ancak yıl
mizi belirtmek isteriz. Yurdumuzda 239 tedavi lardır özlemini çektiğimiz yurdumuzda gerçek
müessesesi ve 270 şairlik merkezi vardır. Bunla bir ilâç sanayiinin kurulmasını yani produit
rın yatak kapasitesi 42 219 dur. Memleketimiz chimique'lerin de Türkiyemizde imal edilmesini
de 430 kişiye bir yatak isabet etmektedir. Bu temin sadedinde başta gümrük mevzuatında ol
sayı tsvecte 70 kişiye bir yatak düşecek şekilde mak üzere bâzı kanuni tedbirlerin alınmasında
dir. Yunanistan ve Bulgaristan'da 170 kişiye zaruret bulunduğunu belirtmek isteriz. Bir
bir yatak, ingiltere'de 110 kişiye, İran'da 1 030 ilâç hazır halde yurda ithal edilirken gümrük
kişiye. Irak'ta 570 kişiye, Rusya'da 120 kişiye ten muaftır da, yurdumuzda imali için lüzumlu
bir yatak düşecek şekildedir. Plân her yıl 1 900 I bâzı anaşimik unsurlarının dışardan ithali ha113 -
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linde bu unsurlar ayrı ayrı gümrüğe tabidir.
Netice olarak ilâç esas maddesinin yurdumuzda
imali ithalden daha pahalıya mal olmaktadır.
Piyasaya arz edilen müstahzar ilâçların için
deki etkili madde kontrolü gerektiğinde Refih
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde yap
tırılmaktadır ve her ilâç fabrikası veya lâboratuvarının kendi özel tesisleri içinde bu tarz mu
ayene ve kontrolları yapacak küçük lâboratuvarlar da vardır. Fakat, imalâttan çıkan bütür
müstahzarların piyasaya arzdan önce sistematik
olarak ve güvenilir bir tarzda kontrolü zorunlu
luğu vardır ve bu işin mutlaka Devletin kontro)
ve murakabesi altında olması da şarttır, gerek
lidir. Bu amaçla büyük bir lâboratııvarm biran
önce kurulmasını temenni ederiz.
Sayın Bakanın gerek basma verdikleri bilgi
lerden ve gerekse Cumhuriyet Senatosundaki be
yanlarından, yayınlanan yeni Kararnameye gö
re ilâç fiyatlarının tesbiti işine 1 Mart 196P
tarihinden itibaren başlanılacağını öğrendik
tikin ilâç fabrikalarında sonra depolarda ve en
geç Haziran ayında da eczanelerde ilâçlar bu
yeni fiyatlar üzerinden paketlenmiş, etiketlen
miş olarak satılacaktır. İlâçların yeni fiyat esa
sı üzerinden etiketlenmesi işi pek basit ve tez
zamanda yapılabilecek bir iş olmıyacağına göre:
eczaneler ile depolar ve imalâthaneler arasında
bir hayli ilâç iadeleri, yeniden sevk işlemleri
yapılacağına nazaran, zamanında harekete ge
çilmez, gerekli tedbirler alınmaz ise piyasada
suni bir ilâç buhranı yaratılabileceğinden endi
şe ettiğimizi beyan eder, Sayın Bakanlık ilgilile
rini bu hususta uyanık ve hazırlıklı olmaya da
vet ederiz.
Sağlık harcamalarına bu sene ayrılan öde
nek 27 950 055 lirası transfer harcamaları ve
160 535 000 lirası yatırım harcamaları ve
795 249 473 lirası da cari harcamalar olarak top
lam itibariyle 1 milyar 21 milyon civarında
dır. 1 milyar 21 milyona ülaşış son defa çıkar
tılan kadro Kanununun gerektirdiği 38 milyon
Türk lirası kadar bir ödeneğin de eklenmiş ol
masından tevellüdediyor. Bu miktar bütçenin
tümüne nisbetle belki % 4,6 kadardır. Miktar
itibariyle elbette yetersizdir. Lâkin bu harca
manın ilk defa bu yılki sağlık bütçesinde koru
yucu hekimlik alanında geçen seneye göre daha
fazlaca bir bölümünün harcanmakta oluşu se
vindiricidir. Geçen yılın % 26 sına oranla bu yıl
-
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ödeneklerin % 40 ı koruyucu hekimlik alanında
'iarcanacaktır. Bunu takdir ile karşılarız.
Sözlerime son verirken sayın milletvekillerine
/e Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının değer
li mensuplarına grupum adına saygılar sunar,
ıeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup^ r ı adına bütün arkadaşlarımız birer defa koluşmuş bulunmaktadırlar.
Şimdi, grupları adına ikinci defa söz almış
bulunan arkadaşlara söz vereceğim.
C. H. P. Grupu adına Sayın Pencap, ikinci
lefa konuşmuş olduğunuz cihetle sözünüz 10 da
kika ile kayıtlıdır.
Buyurunuz.
O. H. P. GRUPU ADINA SEYFİ ŞADI PEN
Sİ AP (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, evvelâ şunu arz edeyim ki, ben konuş
mamda, dinliyen arkadaşlarım yakinen bilirler
ki, hiçbir partiye ve şahsa bühtanda bulunma
dım. Memleket gerçeklerini dile getirmeye çalış
tım. Sistem bozuktur dedim. Bu sistemi Sayın
Soyer'in belki de mânasını bilmeden söylediği
birtakım doktrinleri izah ederek söylemedim.
Mevcudolan sistem içerisinde - çünkü bu sistem
içerisinde Sosyal Sigortalar da vardır - sosyali
zasyon da zaten tatbik edilmektedir. O bakım
dan bu bühtanlara, Sayın Soyer'den geldiği için
sevap vermek de istemiyorum. Tek söylediği
miz, bu sistemi düzeltelim, sosyalizasyonu yay
gınlaştıranın, sağlık sigortalarını bütün fertlere
teşmil edelim. Böylece vatandaş muayenehane
, taassubundan, illetinden kurtulsun, özel sektör
de kendi bildiğini yapsın, ama Devlet sektörü
hâkim olarak vatandaşı sağlık düzeninde Dev
letin himayesi altına alsın demek istiyorum.
Biz vatandaş ıstırabını dile getiririz, bütün
arkadaşlarım bunu yakinen bilirler. Vatandaş
kendi çektiğini de bilmektedir. Biz söyleriz,
onlar dinler. Tabiîdir M, hakem zaten Yüce Mil
lettir.
Sayın Güven Partisi sözcüsü alıştığımız bir
politik hava içinde, konuştuğumuzu dinleme
den veya dinlese de anlamadan şahsımıza büh
tanlarda bulundu, bütün meslektaşlara cürüm at
fettiğim, şekilde itham etti. Konuşmam tek
rar dinlenirse Sayın Soyer'in maksatlı olararak konuştuğu anlaşılır. Hiçbir şekilde hekim
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camiasını, biraz sonra pasajler okuyarak da
tekrar tesbit edeceğim, bâzıları müstesna, bu
meslekin onur ve şerefini hakikaten temsil
edenlerin dışında olanlar için konuştum. Bu
nu maksatlı şekillere büründürüp politik is
tismar vasıtası yapmak Sayın Soyer'in dok
tor olarak nasıl mizacına uygun geliyor, tah
min edemiyorum. Her meslekte olduğu gibi,
bu gerçekten pek ulvî meslek içinde de ettiği
Hipokrat yeminine ihanet eden doktorlar var
dır. Mevcudolduğunu biliniyorlarsa, Sayın So
yer'in meslekî hayatında bu minval hareket
leri normal görmesinden veya alışkanlığından
ileri gelse gerektir.
BAŞKAN — Sayın Pencap, siz de mukabil
ithamda bulunmuyorsunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA SEYPt ŞADI
PENCAP (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım;
Millet Partisi sözcüsü de aynı hatalı anlayı
şı tekrar ettiler. Sayın sözcü de bir başka yön
den işi ele aldılar. Sanki ben konuşmamda A.
P. iktidarını suçlamışım gibi bir lisan kullan
dılar. Ben sağlık üzerindeki bozukluktan bah
settim ve asla bâzı hekimlerimiz hakkında bah
settiğim istismarı A. P. iktidarına yüklemedim.
Bu gerçekler gelmiş geçmiş bütün devrelerde
olmuştur, dedim.
Bakın size bu konuşmamda örneğini ve
reyim. Biz hiç kimseyi «Bu düzeni siz bozdu
nuz», demiyoruz, 40 yıldır bozuksa bozuk bu
düzen. Bu anlayış kimse için ne beraet yolu
dur, ne de savunma yolu. Mesele, bunu politi
ka sahasına çekerek gerçekleri saklama me
selesi değildir. Mesele; bozukluğu kabul ettik
ten sonra aziz Türk milletine en iyi olanını
verebilme meselesidir. Şimdi Sayın Çumrah'ya sormak lâzım; bühtanda haklı mıdır, de
ğil midir?
Muhterem arkadaşlarım; hangi partiden
olursak olalım, memleket gerçeklerine gözü
müzü kapatamayız. Sayın Millet Pertisi söz
cüsü suçlan benim A. P. iktidarına yüklediği
mi söylerken Bakanlığın partizan bir anla
yışta olduğunu, torpil ve saire gibi lâflar kul
lanarak tam bir paradoksa düşmüştür. Şunu
açık yürekle söylüyorum; Sayın Bakan ve sa
yın bakanlık müntesibini bu kabîl bühtanlar
dan tenzih ederim.
Sayın arkadaşlarım; tüm hekimleri suçla
dığım hakkında bir masatlı anlayışa yine ko
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nuşmamdan pasajlar okuyarak cevap verece
ğim.
Bakanlık hekimlerimizi, maalesef bâzı her
kimlerimizle vatandaşı sömürmektedirler. En
ağır bir tahsil ve ihtisas döneminden sonra bir
doktor baremin en alt seviyesinden para veri
lerek vatanın dört bir yanına gönderilmekte
dir. Doktorluğun umumi veçhesini anlatıyo
rum. Sonra, Bakanlığın hekimleri, bâzı hekim
lerin de vatandaşı sömürdüğünden bahsetmiş
tim. Türkiye'mizde Devletin gerçekten güç ve
feragat istiyen bu ulvî meslekin sosyal haya
tımızdaki itibarını sağlıyacak maddi ve mâne
vi imkânları vermemesine rağmen meslekinin
onur ve şerefini lâyikıyle temsil eden pek çok
hekimimiz vardır. Bunlar bir kenara bırakılır
sa Devlet hastaneleri ve benzerlerinde çalı
şan bâzı hekimlerle hasta ve hastane ilişkileri
gerçekten ıstırap verici bir sömürü düzeni ni
teliğindedir.
Sayın arkadaşlarım; C. H. P. olarak, de
vamlı, vatandaşın ıstırabını parti menfaati gö
zetmeksizin bu Yüce kürsülerden dile getire
ceğiz. Burada konuşan sayın iktidar partisi
sözcüsü iktidar ağırlığını ortaya koymuş ama
nedense muhalefete mensup iki arkadaş çıkıp
burada en ağır şekilde C. H. P. ni aslı esası olmıyan,, zabîtlarda mevcudolan konuşmanın dı
şında başka yollara sevk etmek istemiştir.
Adalet Partisinin müdafaasını Adalet Par
tililer yapmaya muktedirler, Sayın Soyer. Ruhi
Soyer'in denetim görevini iktidarı müdafaa
şeklinde kullanmasının mânasını anlamak güç.
Ama pek de güç değil. Bir borcun ödenmesi
şeklindedir. Saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar)
RUHİ SOYER ^Niğde) — Halletmişsin sen.
C. H. P. GRUPU ADINA SEYPt ŞADI
PENCAP (Devamla) — Sen halletmişsin.
BAŞKAN — Sayın Tanır, Sayın Erdoğmuş,
Sayın Soyer, hiçbir şekli ile müdahaleye hak
kınız yok. Kürsüde bir şey söylenmiştir. Hep
aynı kavgayı yapıyoruz, hep aynı münakaşa
yı yapıyoruz. Söylenen sözü Başkan duydu.
E£er biz takibetmezsek o zaman Başkanlığa
bühtana, tana hakkınız var. Konuşmayı ya
pan arkadaşa bühtanda bulunmaya hakkınız
yok. Zapteddim burada konuşmaları.
Sayın Soyer siz ne istiyorsunuz? Söz istiyor
sunuz. Bitti. Söz merasimine uygun şekilde is-
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tenir. Şimdi size vukubulan isnat, anlamadan
konuşuyor, Soyer'in maksatlı konuştuğu an
laşılır, bir de bipokratvari bâzı doktorlar var
demiş olmama rağmen bunu umuma şâmil ad
detti, ve bir de en son sarf etmiş olduğu be
yan. Yalnızca bu noktalara kısa cevapta bulu
nacaksınız, hassaten zatiâlinizden rica ediyo
rum, mukabil bir taarruza geçmiyesiniz. Yeni
den Sayın Pencap'a kürsüye çıkma imkânını
kazandırmayasmız. Rica ediyorum. Buyurun.
RTJHi SOYER (Niğde) — Muhterem arkalaşlanm; ben kürsüye çıktığım zaman dahi
bâzı arkadaşlarımın çehrelerindeki işmizazın
mânasını gördüm. Fakat bu kadar basit bir
şeye dokunmaya ve buna gerekli cevabı ver
meye lüzum görmedim. Görseydim ne cevap
vereceğimi bilirdim.
Şimdi arkadaşım, Seyfi Sadi Pencap'ın ko
nuşmalarına geliyorum. Hepinizin - burada da
var - işittiği gibi,, arkadaşım filân veya filân
şahıs demeden, karınlarını açıp, kapatıp ame
liyat yaptığı için halkı sömüren hekimlerden
bahsetti. Bunu eğer arkadaşım filân yerde, fi
lân kimse deseydi, yani tasrih etseydi veya
tevsim etseydi o zaman söyliyeceğim yoktu,
elbette bildiği vardır, ben de onu bilmiyorum,
cevap vermezdim. Ama hekimlik camiasının
tümünü ilgilendiren, müphem bir cümle kul
lanınca meslekin mensubu olarak;, bu milletin
çocuğu olarak elbette meslekin ulviyetini ko
rumak zorunda idim. Burada bulunan her mes
lektaş arkadaşım eğer meslektaşlarının tümü
ne birden, meselâ derlerse ki, «Avukatlar şöy
le namussuzluk ediyorlar, böyle namussuzluk
ediyorlar» hâşâ, meselâ deseler, o zaman elbet
te ki, avukat arkadaşlarım burada kalkacak
lar, mesleklerinin ulviyetini burada elbette
müdafaa edeceklerdir. Ben meslekime olan bor
cumu yaptım.
Şimdi, arkalaşım benimle arasında olan yaş
farkına - ki onun yaşında çok asistanım var
benim, samimî söylüyorum, bunu bir tef ahür va
sıtası telâkki etmemin imkânı yok - rağmen
bana ya alışkanlığı sebebiyle veya bilmediğin
den gibi,, kendisinin de meslekî terbiyesi ile,
deantolojik bilgisi ile bağdaştıramadığım ifa
de kullandı. Ben bir arkadaşıma, hele yaşça
benden küçük bir arkadaşıma bunun için ce
vap vermeyi münasip görmem ve Meclisin bu
nu içgüdüsü ile ayıphyabileceğine eminim.
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Şimdi bir şey daha söyledi arkadaşım; mu
halefetin Adalet Partisini müdafaa etmesini.
Şimdi tıp mensupları Adalet Partisi midir ki
doktor Ruhi Soyer kalkmış da Adalet Partisi
ni müdafaa etmiş olsun? Bana sorarsanız Ada
let Partisinin kendisini müdafaa edebilecek ka
dar çoğunluğu ve söz söliyecek arkadaşları
vardır. Bana ihtiyaçları yok. Benim Adalet
Partisini müdafaa etmeye de ihtiyacım yok.
Bir acaip lâf daha kullandı. Ama tabiî,
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinle». Ne de
rim yani ben? Efendim, ben Adalet Partisi
ne karşı bir borç ödemişim. Lâfa bakın şimdi ya
ni. Bu acayip bir şeydir. Ben hakikaten bunu ar
kadaşımın kendisinden beklediğim yapısı ile
uygun bulmadım, samimî söylüyorum. Ben da
ha başka şeyler söyliyebilirdim, ama istemiyo
rum gecenin bu vaktinde Mecliste böyle şey
ler söylemesini.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, arkadaşım
bir başka şey daha söyledi. Dedi ki, anlamadı
ğı için söyledi. Anlamadığı şeylerden bahset
ti demek istedi.
BAŞKAN — Dinlemeden veya anlamadan,
dedi.
RUHİ SOYER (Devamla) — Dinlemeden
veya anlamadan dedi. Her şeyi kendilerinin bil
diğini iddia etmek ve dünyada bütün bilimin
kendi doktrinlerinden ibaret olduğunu zannet
mek solcuların eski bildiğimiz hastalıklarıdır.
Şimdi arkadaşımın bu husustaki hararetliliğini bilirim. Elbette başka bir şey de beklemem,,
zaten. Bu itibarla, güleriz, ağlanacak halimize,
denecek vaziyettesiniz. (Gülüşmeler) Allah si
ze acısın. (Gülüşmeler) Siz kendi kendinize acı
mak kabiliyetinde değilsiniz. Burada her şeyi
döküp saymak mümkündür. Açık söylüyorum,
mümkündür. Bu kahkahalarınızın da ne kadar
acı, ne kadar çirkin olduğunun siz de farkında
sınız. Bütün millet size gülüyor, ama sizler de
kendi kendinize gülmek istidadında bile de
ğilsiniz. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, al
kışlar)
BAŞKAN — Tamam efendim.
Yeterlik önergesi var, okutuyorum.
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Aleyhte söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Aleyhinde daha önce
tediler. Sayın Oğuz.
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Geçen gün de,
ben daha önce yeterlik aleyhinde »öz istemiş
tim* bana o zaman vermemiştiniz.
BAŞKAN — Sayın Kılıç, geçen defa siz yok
tunuz.
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Anlamadım.
BAŞKAN — Peki anlatayım, geçen defa siz
yoktunuz, sizin gıyabınızda da bir arkadaşı
nızın itirazı üzerine burada söylemek mecbu
riyetinde kaldım. Sizin, yeterlik aleyhinde söz
istemeniz, yazılı şekilde ve «Gelecek olan ye
terlik önergesi aleyhinde söz istiyorum», tâbi
rini ihtiva ediyordu, o zaman yeterlik önerge
si henüz gelmemişti. Şayet sizin önergenizle
amel edersek, o zaman bir gün evvel, iki gün
evel de böyle Önergeler verilebilir ve o şekil
de muameleye koyamayız. Biz, yeterlik öner
gesi geldikten sonra, şayet söz istenirse onu mu
ameleye koyuyoruz. Anlatabildiysem ne mutlu
bana.
Buyulrun önergeyi okuyunuz.
Sayın Başkanlığa
Sağlık bütçesi üzerinde yeteri kadar konu
şulmuştur, yeterliği arz ve teklif ederim.
Edirne
Türkân Seçkin
BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, buyurun.
NAZMÎ OĞUZ (Mardin) — Yeterlik aley
hinde ben söz istemiştim.
BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Vefa Tanır
ile size söz vermem arasında ne fark var, benim
için ne far!k ed,er?. Kaldı ki, kendisi grup başkanvekili, grup adına söz istiyebilir. Burada söz
talebi yazılı, itirazınız lüzumsuz.
Buyurun, Sayın Tanır.
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı Bütçesi
üzerinde her ne kadar beş grup mensubu konuş
muş ise de, memleketin sağlığını alâkadar eden
mevzuların hepsi huzurunuza getirilmiş değil
dir.
Bugün saat 5 - 6 sıralarına doğru Ankara'
nın yüksek tepelerine çıkarsanız, büyük şehirle
rimizin yüksek tepelerine doğru çıkarsanız, he
nüz güneş batmamışken aşağılan görmenin im
kânı yoktur. Büyük şehirlerimiz böyle bir Mrli
havanın baskısı altında, beyaz gömleği öğleye
kadar giyme imkânına sahip değiliz. Beyaz göm
leğin üzerine inen bu islerin, vatandaşlarımızın
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ciğerlerinde ne gibi arızalar bıraktığının bura
da dile getirilmesi lâzımdır, bunun için yeterlik
aleyhindeyim.
Son zamanlarımızda, bilhassa zeytinyağı ile
su yüzüne çıkan, gıda maddelerine yapılan kat
kılar, halk sağlığını tehlikeli duruma sokmakta
dır. Bugün bilhassa açık pazarlarda satılan sa
bunların üçte biri Türk sabun normuna uyma
maktadır. Vatandaş artık cilt hastalıkları polik
liniklerine, 2 - 3 yıl evveline nazaran daha ço!k
sayıda gitmektedirler. Bunlar dile getirileme
miştir, onun için yeterliğin aleyhindeyim.
Türkiye'de içme sularının, Beş Yıllık Plân
tatbikatları zamanında görülebilir ise, sıhhi
içme suyuna bütün köylerimizin kavuşması 1982
senesini buluyor, aziz arkadaşlarım. Yani 1982
senesine kadar Türkiye'de 7 819 000 vatandaş
göl suyu ve dere suyu, kıştan birikmiş mahzenlerdeki sarnıçlarda kurtlanmış suyu içmek mec
buriyetindedir.
Plân dönemlerine kadar bunu beklemek mi
gerekir, yoksa Sağlık Bakanlığı olarak, içme su
ları sıhhi bir şekilde köye gelinceye kadar mev
cut suların sıhhi duruma sokulması için yeni
tedbirlerin alınması mı gerekir? Bunlar dile gel
memiştir, onun için yeterliğin aleyhindeyim.
Aziz arkadaşlarım, hastanelerde iyi muamele
görülmüyor. Doğru. Hastanelere yatmak zorla
şıyor. Doğru. Ama, bunu halk söylüyor. Bir de
hekim olarak, bunun içerisinde yaşamış insan
lar olarak neden bu hale geliyor, hastaneler?
Bunlar dile gelmemiştir, bunların söylenmesi lâ
zım, onun için kifayetin aleyhindeyim.
Aziz arkadaşlarım, her şeyin üzerinde, bu
gün burada konuşan insanların pek çoğu, grup
sözcülerinin pek çoğu hekim camiasından idi.
Türkiye'de meseleleri halledilmemiş kişiler he
kimlerdir. Nereye gitseniz, hekimler "Parlâmen
todan yakınırlar, bizim dertlerimize deva olmu
yorsunuz, diye. Bugün en acısı eklendi buna.
Orman dert yanmış baltadan, cevâp vermişler
«ne yapalım, sapı sizden» diye. Bugün hekimler
bir yük altında kalıyor, çünkü sözcüsü bizden
di. Türk hekimi için çok a^ır lâflar söylendi bu
rada. Onun ulvi vazifesinin karşılığı bu olma
malıydı. C. H. P. nin sözcüsü ikinci konuşma
sında, maalesef...
BAŞKAN — Sayın Tanır, meseleyi yeni bir
itham içerisinde mütalâa etmeyiniz, rica ediyo
rum bir.
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İkincisi, dalgınlıkla yapılmış bir hatayı telâ
fi için size şunu belirtmek isterim. Siz ö. F.
adına söz istemişsiniz. Aslında bu yeterlik öner
gesi kabul edilse dahi Bakandan sonra söz söy
lemek hakkını haizsiniz. Muamelede bir noksan
lık yapılmış. O bakımdan meseleyi fazla izah
etmeyiniz lütfen. Bakandan sonra konuşacak
kişi olarak sırada kayıtlısınız.
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkanım,
bu söz talebimiz, bütçenin başladığı günlerde
idi. Bugün müzakerenin şekline göre G-. P. grupu adına ikinci olarak da Sayın Soyer konuşa
cağı için ben kifayet aleyhinde bulunuyorum.
Ve aziz arkadaşlarım, bugün burada Türk
hekimine söylenmiş lâflann da «pek az Türk
hekimi» değil, zabıtlara geçtiği gibi, «pek çok
Türk hekimi» şeklinde kaydedilmiştir. Bunların
da bir hekim olarak, hekim arkadaşlarımız ta
rafından dile getirilmesi lâzım. Bunun için ki
fayetin aleyhindeyim. Muhterem arkadaşları
mın da kifayetin aleyhinde bulunmalarını rica
ederim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, deği
şik bir tatbikat olarak, müsaade ederseniz bu şe
kilde muameleye koyayım. Daha önce ye
terlik önergesi geldiği zaman onu muame
leye koymuyorduk, Bakana söz veriyorduk,
onu takiben - son söz milletvekilinindir hük
müne göre - bir üyeye söz veriyoruz, onu
takiben de yeterlik önergesini oya koyuyorduk.
Şimdi müsaade ederseniz Bakanın ve onu taki
ben - son söz milletvekilinindir hükmüne göre sıradan bir milletvekilinin konuşması tahtında
muamele görmek üzere yeterlik önergesini bu
defaya mahsus olmak üzere oyunuza sunuyor
rum. JCabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Bu emsal olmıyacaktır.
Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından,
«bravo» sesleri, alkışlar)
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem
Başkan, Büyük Meclisin değerli üyeleri; Sayın
grup sözcüsü arkadaşlarımız Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde kıymetli fi
kirler serdettiler, tenkidlerde ve tavsiyelerde
bulundular. Bunların her ikisi Bakanlığım için
büyük bir değer ifade etmektedir, bunların her
birisinden büyük ölçüde istifade edilecektir.
TenMdlerinizin, tavsiyelerinizin, hattâ takdirle-
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rinizin öneminin idraki içinde hepinize teşekkür
lerimi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, geri kalmış değil,
gelişmekte olan bir milletiz. Bunu bilhassa Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bugüne ka
dar göstermiş olduğu hizmetler ve bu hizmetler
neticesinde ulaşmış bulunduğumuz seviye bakı
mından gayet net olarak ifade etmek isterim.
45 yıldır hayli mesafe aldık. Bir zamanlar mem
leketimiz üzerinde, milletimizin içinde korkunç
tahribat yapan birçok hastalıklar bugün tama
men diyebileceğim bir nisbet, bir ölçü içerisinde
eradike edilmiş bulunmaktadır. Ama derhal
ilâve edeyim ki, hâlâ halk sağlığımızı katî su
rette teminat altına alabilmemiz için önümüzde
hallini bekliyen birçok problemlerimiz vardır.
Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetleri
topyekûn bütün bir milleti içine alan hizmetler
dir. Bu itibarla bu hizmetlerde takibedilecek
politikaya, millî sağlık hizmetleri politikası di
yebiliriz. Millî sağlı^: hizmetleri politikamızın
esası ne olacaktır? İstikametini nereden alacak
tır? Sizlere bunu gayet kısaca izah etmek iste
rim.
Arkadaşlarım, Anayasamızın 49 ncu mad
desi; «Devlet, herkesin ruh ve beden sağlığı
içinde yaşamasını ve tıbbi bakım görevini sağ
lamakla görevlidir.» Hıfzıssıhha Kanunumuz
ise : «Devlet, memleketin sıhhi şartlarını ıslah
etmek, milletin sıhhatine zarar verecek bütün
hastalıklarla, bütün unsurlarla mücadele etmek,
müstakbel nesilleri sıhhatli olarak yetiştirmek
ve halkı sosyal yardıma mazhar kılmakla vazi
felidir.»
Arkadaşlarım, işte millî sağlık politikamızın
istinadedeceği iki anakaynak budur. Yüce Mec
lislere sunulmuş olan Hükümet programımızda,
bu-kaynaklan esas alarak bir özet vardır. Bun
dan maksat nedir? Bundan maksat, koruyucu
sağlık hizmetlerinde eğitici halk sağlığı hizmet
lerine öncelik vermek, tedavi edici sağlık hiz
metlerini ise, bunun yanında, yan bir kol ola
rak yürütmek. Koruyucu sağlık, hizmetlerini,
halk sağlığı hizmetlerini, hattâ tedavi edici sağ
lık hizmetlerini bütün yurda yaymak, bunun
için bu hizmetlerin de halkımızın yanına, köy
lümüzün ayağına götürmek icabeder. Vaktiyle
bunun için birçok sistemler denenmiştir. Ama
maalesef memleket şartlan düşünülmediğinden,

M. Meclisi

B : 48

elbetteki iyi niyete istinadetmekle beraber, gü
zel neticeler alınamamış ve bu denenmiş olan
sistemler memleket sathında yerleşememiştir.
Bugün 1963 yılından beri uygulanmakta olan
sosyalizasyon ve entegrasyon sağlık hizmetleri,
bize verdiği neticeler karşısında gelecek için
büyük ümitler getirmektedir.
Arkadaşlarım, sosyalizasyon hakkında müspet
ve menfi mütalâalar bu kürsülerden olsun, basın
da olsun, efkârı umum/yede olsun zaman zaman
söylenmektedir, yazılmaktadır. Bunları gayet
tabiî karşılamaktayız. Çünkü henüz başlangıç
tayız, çünkü personel bakımından büyük sı
kıntılarımız vardır ve altyapı, hizmetlerimiz
hakikaten noksandır. Ama arkadaşlarım, biz
1 Mart 1968 tarihinden itibaren altı ilimizin de
iltihak edeceği ve 23 ile çıkacağı sosyalizasyon
bölgesinde hekimi yüzde 50, hemşireyi yüzde
22, ebeyi yüzde 70, sağlık memurunu yüzde
80 olarak köylümüzün ayağına, köyün içine,
halkımızın yanına götürebilmişiz. Bunun ne
büyük bir mâna ifade ettiğini, ne büyük bir
değer taşıdığını o mahrumiyet bölgelerini 20
yıl evvelinden gayet yakından tanıyan bir ar
kadaşınız olarak Yüce Meclisin takdirlerine
bırakırım. (A. P. sıralarından alkışlar) Bu iti
barla sosyalizasyon bölgesinde görülmekte olan
bâzı noksanlıkları bu kürsüden dile getirip
şikâyet etmek ve sosyalizasyon hizmetlerini kü
çümsemek bence doğru bir düşünce tarzı de
ğildir.
Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyonun asli
unsuru sağlık ocaklarıdır. Sağlık ocakları
biraz evvel mânasını söylemiş olduğum o hiz
metleri hakiki mânasiyle Doğu bölgesine ve
bütün vatan sathına bu hizmetler yayıldığı
zaman bütün memleket sathına götürecek, ilete
cek bir unsurdur. Biz sağlık ocaklarını gü
zel çalıştırdığımız zaman, iyi çalıştındığımız
zaman istediğimiz ölçüde, anlamda bir hizmet
mutlaka gerçekleşmiş olaczfetır. Esasen plân
altyapı hizmetlerinin sağlık ocakları bölgesinde
öncelikle yapılmasını diğer bakanlıklar nezdinde de talebetmektedir. Bu hizmetler iki, yol
dur, sudur, okuldur, muhabere vasıtalarıdır
ve biraz daha geç elektriktir. Elbetteki bu
hizmetler de görüldüğü an o ocakların ve dolayısiyle sosyalizasyonun daha iyi çalıştığını
hep beraber müşahede edeceğiz. Personel ise,
bu bir eğitim meselesidir. Yardımcı sağlık per— 119
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soneli, açtığımız okullarla bir plân ve prog
ram içinde yetişmektedir ve önümüzdeki on
sene içinde bütün memleket ihtiyacına kifa
yet edecek bir şekilde bu ihtiyaçlar giderilecek
tir. Hekim ise yine plânın öngördüğü bir
plân içinde fakülteleri 12 ye çıkartmak sure
tiyle ve hekimin çalışacağı memleketimiz va
satı cazip hale getirilmek suretiyle bu perso
nel sıkıntısının da imkân nisbetinde yerine ge
tirilmesi bir program ve plân dâhilinde ger
çekleşecektir.
Muhterem arkadaşlarım, bir sağlık hizmeti,
hat bir apandisite veya trafik kazasına mâ
ruz kalmış yaraklara derhal müdahale edip
tedbir almak değildir. Elbette bu hizmetler de
hemen görülecektir, anında bunlara da müda
hale yapılacaktır. Yani, 32. milyon vatandaşı
mızı, 32 milyon halikımızı hasta olmasını bek
lemek, sakatlanmasını beklemek, ondan sonra
da tedaviye tevessül etmek, çıkar, geçer ve
bugünün şartlarına, modern sağlık hizmetleri
nin prensiplerine uygun bir tedavi şekli, bir
sağlık hizmeti şekli asla değildir. Hakiki mâna
da sağlık hizmeti hasta yapmamanın, sakat
bırakmamanın yollarını, usullerini bulup ve bu
sistemi bütün memleket sathına yaymaktır, kur
maktır, yerleştirmektir. (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) îşte arkadaşlarım
tekrar ifade ediyorum, sosyalizasyon bunu ge
tirecektir, bütün noksanlıklarına
rağmen.
Sosyalizasyon bölgesinde mütehassıs hekimle
rimiz noksandır. Biz 1967 senesinin son altı
ayından itibaren Batı bölgelerinde ve o böl
gelerin hizmetlerini aksatmamak suretiyle
mütehassıs hekimlerimizi âdil bir münavebe öl
çüsü içerisinde bu vilâyetlerimize göndermek
teyiz, vazife gördürmekteyiz ve iyi netice
ler almaktayız. Bu elbetteki muvakkat bir ted
birdir, ama asli tedbir bulununcaya kadar, asli
arkadaşlarımız oralarda vazife alıncaya kadar
bu usule tavizsiz ve kesintisiz bir şekilde devam
edeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, sizlere sosyalizas
yon üzerinde bâzı rakamlar vermek isterim. Ha
len 17 ilde sosyalizasyon tatbikatı yapılmaktadır.
1 Mart 1968 tarihinden itibaren 6 ilimiz daha
buraya iltihak edecektir. 17 ilde halen 569
sağlık ocağı, 195 sağlık evi, 24 sağlık merkezi,
43 Devlet hastanesi, 4 doğumevi, 3 trahom has
tanesi, 1 akıl hastanesi, 1 cüzam, 2 göğüs, 1
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kanser hastanesi mevcuttur ve 7 008 yatağa sa
hiptir ve bu tesisler 17 ilde 5,5 milyon vatandaşa
hitabetmektedir. 6 il ilâvesiyle bu rakam 7,5
milyona çıkacaktır.
,
Motorlu araç kadromuz 950 dir. Halen mev
cudumuz ise 734 tür, nisbet yüzde 7 dir; arka
daşlarım bu nisbet küçümsenecek bir rakam de
ğildir ve bâzı arkadaşlarımızın şikâyetleri bu
bakımdan yersizdir. Bugüne kadar 6 ilin yatı
rımları dâhil 17 ildeki işletme masrafları 6 sene
içinde 465 278 000 liradır. Arkadaşlarım, bu ra
kam da yüksek bir rakam değildir. Binaenaleyh
bu suretle «Sosyalizasyon pahalı bir sistemdir,
Türkiye'miz için tatbik edilemiyecek kadar yük
sek rakamlara ulaşan bir sistemdir» diyenlere de
bu suretle cevap vermiş oluyorum.
Sosyalizasyondan evvel Doğu bölgesinin du
rumu personel bakımından ne idi? Bunun hak
kında da size çok kısa olarak malûmat verece
ğim.
Mütehassıs hekim 110, sosyalizasyon tatbi
katından sonra 227; pratisyen 182, tatbikattan
sonra 416; sağlık memuru 436, sosyalizasyon
dan sonra 1 108; hemşire 271, sosyalizasyondan
sonra 670; ebe 407, sosyalizasyondan sonra 1 434.
O halde arkadaşlarım görüyorsunuz ki, sosyali
zasyon aynı zamanda hekim olarak yardımcı sağ
lık personeli olarak da bu bölgelerdeki adedi
yükseltmiştir. Ama biz buna rağmen sosyalizas
yonda gerek mütehassıs hekimin noksanlığın
dan, gerekse pratisyen hekimin noksanlığından
şikâyet ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki, orada hiz
metler sosyalizasyonunun istediği ölçü içinde
devam etsin, o bakımdan noksandır diyoruz ve
bu rakama da bir plân ve program dâhilinde
erişeceğiz; biraz evvel izah ettiğim gibi, perso
neli temin edeceğiz, esasen yardımcı sağlık per
soneli yüzde 80 in üzerine çıkacak bir şekilde
1968 yılında temin edilecektir.
Arkadaşlarım, sosyalizasyon bölgesinde Ba
kanlığın plânı; sağlık ocağı 591 dir. Bunun ger
çekleşen miktarı 567, nisbet yüzde 96 dır ve
24 kadar sağlık ocağının yapılamayışının tek
sebebi bu bölgelerde yolun bulunmayışı ve yo
lun bulunmayışı sebebiyle de ihalenin yapılamayışındandır. Sosyalizasyon tatbikatı başladığın
dan itibaren 224 sayılı Kanuna göre 15 yıl içe
risinde bütün memlekete teşmil edilecektir, bu,
kanunun emridir. Ama biz personel sıkıntımız'
sebebiyle Plânlama ile de bir mutabakata var-

22 . 2 . 1968

0:3

malr suretiyle 1968 yatırımlarından bugün vaz
geçmiş durumdayız. Bu itibarla bir senelik bir
gecikme içindeyiz.
Arkadaşlarım, biz sosyalizasyon bölgesini bil
hassa hekimlerimiz için cazip bir bölge haline
getirmek istiyoruz. Bunun için de 1967 yılında
bu tatbikata başlamış bulunmaktayız. 1 EMm
1967 yılından itibaren yeni tazminat sistemini
sosyalizasyon bölgelerinin mahrumiyet ve dere
celerine göre kabul etmiş bulunuyoruz. En geri
bölge olan Hakkâri'de bir mütehassıs hekim
bürüt olarak 7 300 lira para alacaktır. Arka
daşlarım bu, milletin, Devletimizin bugün için
verebileceği en. yüksek bir rakamdır ve bunu da
Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üze
re Türkiye Devleti Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına hattâ bir tefrik yapmak suretiyle ta
nımış bulunmaktadır.
Ayrıca yine bir arkadaşımızın ifade ettiği
gibi, gerçekten üç yıllık mukavele süresi hekim
lerimize fazla gelmekte ve hekimlerimizi bu böl
geye gitmekten alıkoyan bir unsur olarak kar
şımızda durmaktadır. Bu itibarla bunu da ele
aldık ve 224 sayılı Kanunun yapacağımız tadil
leri arasında bu müddeti bir yıla indirme mev
zuu da vardır.
Sosyalizasyon gerek sağlık hizmetlerinin
memleket şartlarımıza uygun olması, gerekse
toplumun kalkınması yönünden faydası bakı
mından memleketimiz şartlarına en uygun bir
sistemdir, bu sistemin üzerinde Sağlık ye Sosyal
Yardım Bakanlığı olarak her sene göreceğimiz
hatalarını, noksanlarını ikmal etmek, telâfi et
mek yoliyle mutlaka esaslı bir şekilde üzerinde
duracağız.
,
Arkadaşlarım, sosyalizasyonun dışında tat
bik edilmekte olan bir diğer sağlık sistemimiz
vardır, bu da entegrasyon sistemidir. Entegras
yon sistemi sıtmanın eradike edildiği bölgelerde
sıtma personelinden istifade edilmek ve sıtma
personelini diğer hizmetlere entegre etmek sure
tiyle tatbik edilen bir sağlık hizmetidir. Bu,
bir yönü ile de sosyalizasyona intikal eden bir
sistemdir. Sosyalizasyondaki gibi bunun da ka
demeleri vardır, istasyonları, şubeleri, merkez
leri bulunmaktadır, köylere kadar intikal etmek
tedir. Hekimlerimiz ve yardımcı sağlık perso
nelimiz bilhassa mobil ekipler teşkil etmek su
retiyle her ay her köye uğramak suretiyle bu
laşıcı sağlık hizmetlerini, ana - çocuk sağlık hiz-
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metlerini, çevre sağlığı hizmetlerini hattâ tedavi rim ki, Türkiye'de köye ve köylünün yanına en
edici sağlık hizmetlerini köyümüzün, köylümü müessir bir şekilde giden hizmet verem müca
zün ayağına kadar götürmektedir ve bu hizmet delesi olmuştur ve 21 milyon aşılanan vatanda
de vatandaşımız tarafından hakikaten alâka gör şımızın 15 milyonu köylü vatandaştır.
mekte ve benimsenmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, gezici verem tara
Arkadaşlarım, memleketimizin en önemli dâ ma ekiplerinin sayısını 1968 yılında 22 ye çıka
valarından birisi de veremdir, verem mücadele racağız ve İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi 35 tir.
sidir. Yalnız şurasını bilhassa memnuniyetle -35 rakamına ulaştığımız gün, Türkiye her beş,
ifade etmek isterim ki, 15 seneden beri çok teş altı senede yeni bir taramaya tabi tutulacaktır.
kilâtlı çalışıldığı ve hakikaten çok güzel çalışıl İşte bu, Türkiye'de veremin hakiki mânada eradığı için verem mücadelesinde fevkalâde güzel dikasyon safhasının içine girmiş olması demek
neticeler almış bulunmaktayız. Bilhassa 1966 - tir.
1967 taramaları bize bütün Türk Milletinin yü
Bugün dispanserlerimiz büyül^ vazife gör
zünü güldürecek neticelere ulaştığımızı göster mektedir. Evinde ve ayakta tedaviyi üzerine
miştir. Bunları da size birkaç rakamla ifade et alan bir usuldür, ikinci Beş Yıllık Plânın he
mek isterim.
defi 170 tir. Biz ikinci Beş Yıllık Plânın ilk
Türkiye, tedaviye muhtaç hasta nisbeti bin ayında 171 rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Bu
de 25 - 30 civarında iken bu nisbet binde 15 e sene bu rakamı 180 e çıkaracağız ve bu suretle
düşmüştür. Yani, arkadaşlarım her sene huzu verem çalışmalarımıza biraz daha hız vereceğiz.
runuza çıkıyoruz, basında beyanlarımız oluyor,
Arkadaşlarım, halen 16 bölge verem lâboradiyoruz ki; «Türkiye'de 800 bin veremli vardır,
tuvarımız vardır. Bunlar çok güzel çalışmakta
1 milyon veremli vardır.» işte bu rakam, 1966 dırlar, verem mücadelesinde verimi artırmak
1967 taramalarının katî neticeleriyle 500 bine
tadırlar. 30 hastanemiz mevcuttur, Yozgat'ı ilâ
düşmüş olduğumuzu bize ifade etmiştir. Bunu
ve ile bu sene 31 e yükseleceğiz. 10 200 yata
diğer aldığımız neticelerle de teyidetmek müm
ğımız vardır, İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi
kündür.
14 000 dir ve ayrıca 46 verem savaş derneği
0 - 6 yaş grupundaki çocuklarda enfeksiyon mevcuttur. Bunlar da, biraz evvel söylediğim
nisbeti yüzde 12 iken bu nisbet yüzde 3,8 e düş gibi, gayet güzel çalışmaktadırlar. Bunların
müştür. Türkiye'de her sene veremden vefiyat elinde 46 verem savaş derneği, iki sanatoryum,
yüzbinde 262 iken, bu nisbet yüzbinde 41 e düş bir göğüs hastalıkları hastanesi, bir aeryum, bir
müştür. Yani arkadaşlarım, 1945 Türkiye'sinde, rehabilitasyon müessesesi, bir eğitim merkezi
20 milyonluk Türkiye'de her sene veremden 550 vardır ve gerçekten Sağlık Bakanlığı ile mües
bin zaiyat verilirken, 1967 nin 33 milyonluk Tür
sir, güzel örnek bir işbirliği içindedirler. 15 yıl
kiye'sinde bu aded 13 000 e düşmüştür. Verem
gibi millet hayatında uzun olmıyacak bir dev
den aldığımız bu güzel neticeler de elbette ki,
rede muhterem arkadaşlarım, çok güzel netice
güzel çalışmaların mahsulüdür. Bakanlığımız
almış bulunmaktayız. Bu neticeler önümüzdeki
ve derneklerimiz yanyana, örnek işbirliği halin
yıllarda daha güzel neticelerle tecelli edecektir
de bu çalışmaların içindedirler. Türkiye'de ve
ve biz Sağlık ve Sosyal Yardım BakanUğı ola
reme her sene 140 milyon lira para sarf edil
rak bu çalışmaları daha hızlı bir tempo içinde
mektedir. Bunun 100 milyon lirası Sağlık ve
devam ettireceğiz.
Sosyal Yardım Bakanlığından çıkmaktadır ve
BCG ekibi, 20 verem savaş tarama ekibi, verem
Arkadaşlarım, sıtma mezuuna gelince;
/
savaş dispanserleri, 1967 yılında 2 700 000 va
Sıtma, Türk Milleti olarak çok sıkıntısını
tandaşı kontroldan geçirmiş, 2 3Q0 000 vatanda çektiğimiz bir hastalıktır. Senelerden beri bu
şımızı da aşıya tabi tutmuştur. Bu aşılama 15 yıl vatan toprağı hakikaten bunun ıstırabını çok
dan beri devam etmektedir, bu kontrol 15 yıldan
çekmiştir. Ama bu mevzuda da gerçekten teş
beri devam etmektedir. 50 milyonun üstünde kilâtlı bir çalışmanın neticesi olarak güzel ne
vatandaşımız kontrol edilmiş, 21 milyon vatan ticeler alınmıştır ve 1946 yılında 1 180 000 sıt
daşımız da aşılamaya tabi tutulmuştur. Arkadaş malı, 1956 da 403 000 sıtmalı, 1966' yılında
larım şunu yine sarih olarak ifade etmek iste- I 3 793 sıtmalı, 1967 de 3 557 ve bugün sıtma
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artık vatanımızın bir köşesine sıkıştırılmıştır;
Mardin, Siirt, Diyarbakır köşesindedir ve önü
müzdeki yıllarda buradan tutulup atılacaktır.
Esasen, buraya sıtmanın büyük mikyasta intikali
de Suriye ve Irak topraklarındahn olmaktadır.
Sıtma teşkilâtımız, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Irak ve Suriye sağlık teşkilatiyle, orada
da sıtmayı öldürebilmek için bir işbirliği hazır
lığı içerisindedir.
Muhterem arkadaşlarım, bulaşıcı hastalık
lar mevzuunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında güzel çalışmalar vardır. Büyük bir has
sasiyet göstermekteyiz ve yine bu konuda önem
li sayılabilecek Türkiyede bir salgın mevcut de
ğildir. 1965 - 1966 yıllarında hudutlarımızın
hemen ötesinde zuhur eden kolera vakası karşı
sında o zaman Bakanlık çok sıkı tedbirler almış
ve âdeta hudutlarımızı koleraya karşı bir duvar
haline getirmiştir. Bu sıkı tedbirler bugün için
sureti katiyede gevşemiş değildir, aynı şekilde
devam etmektedir. 22 tonluk aşı istihsalimiz
mevcuttur, bu sene 10 tonluk ithal ettiğimiz
bir aşı mevcudiyle de bunu takviye etmiş bulun
maktayız ve bu sene 6 milyona yakın vatanda
şımız da aşıya tabi tutulmuştur.
Çocuk felcine gelince;
Muhterem arkadaşlarım, çocuk felci karşısın
da basınımız, halkımız hakikaten büyük hassa
siyet göstermektedir, yerinde bir hassasiyet gös
termektedir. Ama şunu derhal ilâve edeyim ki,
geçen seneye nazaran çocuk felcinde büyük bir
azalma vardır. Çocuk felcinde mücadele yalnız
ca aşıdır. İşte biz de bilhassa 1967 yılında aşı
kampanyasına büyük değer verdik ve bu kam
panyayı 2 500 000 çocuğa teşmil ederek böyle
yüksek bir rakama ulaştırdık. Maalesef bu aşıyı
halen yapma, istihsal etme durumunda değiliz.
ama hiçbir zaman da stokumuz memleket ihti
yacının altına düşmemektedir, daima mevcu
du bulunmaktadır.
1966 yılında 2 073 adedinde olan Polyo 1967
yılında 794 e düşmüştür ve 1967 de yaptığımız
bu yüksek nisbetteki aşı, 1968 senesine de te
sir edecektir ve tahmin etmekteyiz ki, bu su
retle 1968 senesinde bu seviyenin de aşağısına
düşeceğiz.
Çiçek aşısı sitematik bir şekilde yapılmak
tadır, tamamen eradike edilmiş bir hastalık
tır. Her sene 7 - 8 milyon vatandaşımız bu
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aşıya tabi tutulmaktadır. Keza difteri, boğma
ca, tetanoz ve kızamık üzerinde de mücadele
miz devam etmektedir. Kızamık aşısı halen istih
salimiz yoktur. Esasen çok pahalı bir aşıdır, bu
nu da ithal voliyle temin etmekteyiz ve hekim
lerimizin, sağlık personelimizin; zayıf ligiyle,
şiddetiyle çocuklar üzerinde bir ayırım yapmak
suretiyle bu aşılar tatbik edilmektedir ve bu
laşıcı hastalıklarda da her senekinden daha
güzel neticeler alınmıştır. Bunu rakamlarla da
size ifade edeyim :
Tifo 5 817 iken 1 489 a düşmüştür, difteri
4 279 dan 1 730 a düşmüştür, boğmaca 6 372 den
5 149 a düşmüştür, polyo 2 073 den 794 e düş
müştür ve bu suretle bulaşıcı hastalıklar mev
zuunda da memleketimizde 1967 senesi memnu
niyet verici bir yıl olarak geçmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, yine memleketimi
zin büyük derdi olan ve tevlidettiği körlükleriyle bünyemizde sosyal yaralar açmış bulunan
trahoma geliyorum. Trahom belki de insanlı
ğın tarihiyle başlıyan bir hastalık ve memleke
timiz diğer büyük hastalıklar gibi bunun da ıstı
rabını, çok çekmiştir. Yalmz yine memnuniyetle
ifade edeyim ki, 1966 ve 1967 trahom taramala
rımızda yüzümüzü güldürerek neticeler de kar
şımıza gelmiştir.
Arkadaşlarım, Hatay vilâyetinde yüzde 40
trahom vardır, nüfusun yüzde 40 ı trahomluydu.
Son taramalarımız bunu yüzde 5 rakamına in
dirmiştir. Gaziantep, bilhassa Kilis mihraktır,
yüzde 90 nisbetinde idi. Son taramalarımız bu
nun yüzde 5 e indiğini göstermiştir ve Gazi
antep'in merkezi bugün trahom bakımından ta
mamen sterildir. Adıyaman 22 vilâyetin en kesif
bölgesidir, heyeti umumiyesiyley üzde 70, yüzde
80 oranında trahomlu ve bu rakam da yüzde
13 e düşmüştür ve diğer 22 vilâyetin diğerlerin
de de yüzde 5 ilâ yüzde 15 arasında bir nisbettir. 192Ş tarihinde mücadeleye geçilmiştir, bu
mücadeleden evvel Türkiye'de 3 000 000 tra
homlu tahmin edilmekte idi. Bu nisbet 1956 yı
lında 1 500 000 e, 1966 yılında 1 milyona ve
1967 yılında yaptığımız taramalar trahomun
650 000 seviyesine inmiş olduğunu göstermiş
tir.
Muhterem arkadaşlarım, yine aldığımız
neticeler şunu bilhassa bize göstermiştir ki; ne
rede yol yapılıyor, nereye su getiriliyor, nereye
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okul yapılıyor, burada biz bilhassa trahom ba
kımından gayet güzel neticeler alıyoruz. Bina
enaleyh, umumi kalkınmamızın aynı zamanda
sağlık hizmetlerinde büyük yardım edici rolü
vardır. Trahom 22 vilâyetimizdedir, 22 vilâye
timizde; 22 il teşkilâtımız, 5 bölgemiz, 1 tra
hom enstitümüz ve 5 hastanemiz mevcuttur. 168
trahom tedavi evi ve 41 merkezimizde bu müca
dele yapılmaktadır. Biz 1968 ve onu mütaakıp
yıllarda ^rahoma daha büyük bir ehemmiyet ve
receğiz ve zaman zaman da ifade ediyoruz; tra
hom için belki bu sene, belki gelecek sene bir
hamle yılımız olacaktır.
Arkadaşlarım; firengi de senelerden beri
Türkiye'de büyük tahribat yapan, yine bıraktı
ğı sakathklariyle sosyal bünyemizde yaralar
açan bir neticeler almış bulunmaktayız. 1936 da
181 415 firengili, 1946 da 135 000, 1956 da
76 000,1962 de 36 000,1967 de 19 957.
Arkadaşlarım, şunu bilhassa belirtmek iste
rim M, dünyanın her yerinde firengi vardır. Ne
rede fuhuş var, nerede seks var, orada firengi
vardır. Bu itibarla yeni yeni vakalara da rastla
maktayız. Ama bu yeni rakamlar, yeni vakalar
bizi endişeye sevk edecek kadar değildir. 1960 yı
lında yeni vaka 4 159,1963 yılında 1 075 ve 1967
yılında yeni vaka 691 dir. Arkadaşlarım, firenginin artık katî tedavisi vardır. Binaenaleyh
bünyemiz için, sosyal yapımız için tehlikeli
hastalıklar safından ayrılmış bulunmaktadır. O
bakımdan yeni vakalar daima tesbit edilmek
tedir. Bu sene biz 550 bin kadar vatandaşımı
zı kontroldan geçirmişiz ve bu yeni vakaları
tesbit etmişiz. Tesbit ettikten sonra da elbette
ki, tedaviye alınmakta ve takibedilmektedir.
Lepra mevzuunda da 11 dispanserle çalışıl
maktadır. önümüzdeki yıllarda ikinci Beş Yılık
Plân içinde lepra yılı taramasına geçilecektir.
Halen 3 400 kadar lepra tedavi altındadır. 10
binin üstünde lepra Türkiye'de tahmin edilmek
tedir.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bilhassa 1967
yılının heyeti umumiyesini işgal eden bir mev
zua geliyorum. Bu da çevre sağlığı.
Türkiye'de hepimizin bildiği gibi çevre sağ
lığı şartlarına maalesef «iyidir» diyecek durum
da değiliz. Ama Bakanlığımız çevre sağlığını
sıhhi hale getirmek için büyük gayret ve çalış
ma içerisindedir.

22 . 2 . 1968

O : 3

İçme ve kullanma suları; 1968 yılında 3 000
in üstünde nüfusu olan belediyeleri içme ve
kullanma sularını klorlama mecburiyetine tabi
tutacağız. Bunun için iller Bankası ile işbirliği
halinde çalışmaktayız. Şimdiden 150 kadar klornatür cihazları temin edilmiştir. Bunlar bu ka
sabalarımıza peyderpey gönderilecektir.
Memba sularının otomatik cihazlanması: Ar
kadaşlarım, 1965 tarihinde kabul edilmiş olan
bir yönetmelikle Türkiye'de mevcut bütün mem
ba sularının tam otomatik cihazlanması mecbu
riyeti konuldu. Ama, birçok imkânsızlıklar sebe
biyle bugüne kadar tehir edildi. Bu imkân
sızlıkların başında tam otomatik cihazın pahalı
oluşu ve memleketimize ithal yolu ile girmesi
idi. Biz bu mevzuu da artık katî olarak hal yo
luna koymuş bulunmaktayız. Yerli firmalarımız
la temas ettik ve yerli firmalarımızı Bakanlığın
araya girmesi suretiyle memba sulan sahipleri
ile temasa geçirdik. Bugün'yerli firmalarımız
tam otomatik cihaz imaline geçmişlerdir ve biz
bu itibarla 1 Mart 1968 tarihini son bir vâde
olarak kendilerine vermiş bulunuyoruz, ve
1 Mart 1968 tarihinden itibaren yerli firma
larımız siparişleri teker teker memba sularına
vermeye başlıyacaklardır. Esasen bu mevzu Ba
kanlığımızın gayet yakından takibi ve kontrolü
altındadır.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde gı
da kontrollan büyük bir dağınıklık arz etmek
tedir. Ticaret Bakanlığı gıda kontrolü ve tahlil
leri yapar, tarım Bakanlığı gıda kontrolü ve
tahlilleri yapar, Gümrük Tekel Bakanlığı, bele
diyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
her birisi ayrı ayrı kanunlara istinadeden müs
takil, birbirinden habersiz bu kontrol ve tah
lilleri yaparlar, işte o zaman da istediğimiz hiz
metler lâyıkı ile görülemez., Buna mukabil ye
diklerimizin, içtiklerimizin hileli oluşundan tek
sorumlu bakanlık da Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı görülür. Muhterem arkadaşlarım, işte
bütün bunların karşısında Bakanlığımız bir
koordinasyona gitme talebinde bulunmuş ve bu
talep ilgili bakanlıklarca hüsnü kabul görmüş ve
bu kordinasyon toplantıları da başlamış bulun
maktadır. Mecburuz esasen tek elden ve kolek
tif bir çalışma içerisine girip gıda mevzuunu hal
letmeye. Ayrıca Dünya Sağlık Teşkilâtı ile de
çevre sağlığının ıslahı için bir proje hazırlan-
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mış ve bu proje de bütün vilâyetlerimizde halk I bu vasfa uymıyan bütün preparatlar piyasadan
sağlığı lâbaratuvarlarmın kurulması, personeli
kaldırılacak ve bu vasfa uyması mecbur tutu
nin ve malzemesinin temini yer almıştır ve biz
lacaktır. Bunun tahmin ediyorum ki ailelerimiz
1967 nin son üç ayı içinde bunun da hazırlığına
için çok emniyetle kullanılacak ve çocukları
geçmiş bulunmaktayız.
mızın beslenmesinde büyük tesiri olacaktır.
Yine çevre sağlığı mevzuunda büyük hiz
Ayrıca yine il hıfzıssıhha merkezlerimizde
metleri görülecek olan 16 bölge hıfzısıhha ens
çevre sağlığı komiteleri kurulmuştur. Bunlar
titülerinin de bir program ve plân dâhilinde
da bölgelerinde bulunan bütün bölgelerindeki
inşaatları devam etmekte-ve hizmete girmekte
çevre sağlığı işleri ile meşgul olacaklar ve de
dirler. Adana. Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüle
vamlı kontrol ve takip altında bulundurulacak
ri hizmete girmiştir. Bu sene izmir ve Erzurum
lardır.
Hıfzıssıhha Enstitüleri de halkımızın hizmetine
Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı
açılacaktır.
olarak önem verdiğimiz bir diğer konu da
Yine çevre sağlığı ve gıda mevzuunda mev
ana - çocuk sağlığıdır. Ana - çocuk sağlık hiz
zuatla ilgili değişiklikler üzerinde de 1967 yı
metlerine büyük ümitler bağlamış durumdayız.
lında çok dikkatle durulmuştur. Bilhassa süt
Bir çocuk ana rahmine düştükten itibaren okul
ve sütlü mamullerle ilgili bir kanım tasarımız
çağına kadar takibedilecektir, takibedilmektehalen Yüce Meclisin komisyonlarındadır. Tuzla
dir. Bu suretle annenin sıhhati de kontrol altı
ilgili maddeler tüzük tadili Danıştay'dadır, rana alınmış bulunmaktadır. Halen bütün Türki
finasyona gidilecektir. Yine yeni bir iyotlu tuz
ye'de 41 çocuk sağlığı jnerkezi 46 şube ve 570
çıkarılacaktır. Bu da bilhassa Şimali Anadolu'
köy istasyonu halinde faaliyet göstermekteyiz.
ca guatrılı hastalar bulunduğu bölgelere sevSosyalizasyon bölgelerinde bu vazifeyi sağlık
kedilerek tedavi edici hassası olan bu tuzlar
ocaklarımız ifa etmektedir. Yine Çare Teş
halkımızın gıdası olarak sunulacaktır.
kilâtından, Uniceften hibe şeklinde temin etti
ğimiz süt tozları, vitaminler, nebati yağlar
Alkolsüz içkilerin, meşrubatın da bilhassa
emzikli annelere ve çocuklara devamlı bir şe
tüzüğümüzün bâzı boşluklarından istifade ede
kilde
dağıtılmaktadır.
rek hakikaten sereserpe bir şekilde satışı ya
pılmaktadır. Tüzükteki boşluklar doldurulmak
'Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Halk Par
suretiyle bunlara da bir çekidüzen verilecek
tisi sayın sözcüsünün üzerinde durmuş olduğu
tir.
sağlık sigortasına geliyorum.
Arkadaşlarım, hava kirlenmesi mevzuunda
Sağlık sigortası bu kürsülerde her sene, bel
bilhassa Ankara'mız bundan büyük sıkıntı çek
ki 15 - 20 yıldan beri devamlı şekilde mevzuumektedir. Kanun tasarımız hazırlanmıştır ve
bahsedilir, bakanlık şöyle bir vaitle gelip geçer,
tetkik edilmek üzere ayrı ayrı bakanlıklara gön
ama netice yok. Biz bu sene 1967 nin son dört
derilmiştir.
ayı içerisinde sağlık sigortası mevzuunda çok
esaslı çalışmalara girdik. Arkadaşımız dediler
Gıda tüzüğünde yaptığımız mühim değişik
M, «bizim de çok esaslı hazırlığımız vardı. Ama
liklerden bir tanesi mama üzerinde olmuştur.
iktidardan düşünce tatbikata- geçemedik.» Ar
Bugün maalesef bâzı reklâmların tesiri ile ma
kadaşlarım, hazırlıkları işte şu iki sayfa ve bu
ma evsafından uzak preperatlar çocuklarımızın
iki sayfanın maalesef bizim çalışmalarımıza
gıdası olarak ailelerimiz tarafından kullanıl
mesnet olacak bir tarafı da yok. Sayın Kemal
maktadır. Biz bunun üzerinde çok dikkatle
Demir arkadaşım kusura bakmasın; bunu mevdurduk ve üniversitelerimizden, veteriner fakül
telerimizden, hıfzıssıhha enstitümüzden ve gı I zuubahsetmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü
da uzmanlarından mürekkep bir ilmî heyete hazırlıklarını bizim ihmalimiz olarak tasvir et
mama vasfı hazırlattırdık. Bunu bir tüzükle
tiler, ben de bunu burada mevzuubahsetmek
Danıştaya sevk ettik. Danıştaydan bugün çıkmış
mecburiyetinde kaldım. Arkadaşlanm; sağlık
bulunmaktadır ve Resmî Gazetede ilânı için
sigortası üzerine komiteler halinde çalışmakta
sıra beklemektedir. Meriyet mevkiine girdiği yız, devamlı çalışmaktayız. Memleketimizin siandan itibaren İM ay içinde Türkiye'de mevcut, | gorta otoriteleri bu mevzuun içine girmiştir.
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Raporlarını hazırlamaktadırlar. Bir kanun tasarısiyle da belki Önümüzdeki aylar içerisinde
Yüce Meclis huzuruna gelmek imkânını bula
bileceğiz. Biz de sağlık sigortası mevzuunu bu
memleketin istediği bir sistem olarak, gerçek
ten önem verdiğimiz bir sistem olarak kabul et
mekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım; bilhassa M. P. li ar
kadaşım mevzuubahsetti; nüfus plânlaması.
Nüfus plânlaması hakkında da bu kürsüde, ba
sında, efkâri umumiyede müspet menfi birçok
mütalâalar görülmektedir. Arkadaşlarım, şuv
nu katı olarak ifade edelim ki, nüfus plânla
masıf sureti katiyede menfi cereyanların söyle
diği gibi bir neslin kısırlaştırılması değildir.
Nüfus plânlaması her ailenin istediği zaman,
istediği miktarda çocuk yapabilmesinin fennî
yollarının kendilerine öğretilmesidir. Bunun
başka bir tarafı yoktur. Yine arkadaşıma bil
hassa ^bildirmek isterim ki, Türkiye'de arka
daşlarım yıllardan beri nüfus plânlaması ya
pılmaktadır, yıllardan beri. Bunun tek işareti
de her sene gördüğümüz 500 000 düşüktür.
500 000 düşük gayrifennî bir şekil de yapı
lan, iptidai bir şekilde yapılan, ama birçok za
rarlı tesirleri görülen bir nüfus plânlaması
şeklidir. Biz bunun fennî yollarını halkımıza
öğretme eğitimi, çabası içindeyiz. Bu hususun
bundan başka türlü mütalâa edilmemesini bil
hassa rica edeceğim. Çünkü bizim 1966 ve 1967
senesinde uyguladığımız nüfus plânlaması ha
kikaten tesirini göstermiştir ve 500 000 olan
düşük 1967 nin içinde 250 000 e inmiştir.
Yine burada şunu ifade edeyim ki, nüfus
plânlaması bir nüfusun azaltılması değildir.
Arkadaşım hepimiz göreceğiz ki, nüfus plân
lamasının iyi bir şekilde tatbiki belki de nü
fusumuzun çoğalmasına dahi sebebolabilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, halkın sağlık eğiti
mine büyük ehemmiyet vermekteyiz. Yine
M. P. sayın sözcüsü buna biraz daha ehemmi
yet verilmesini söylemektedir. Haklıdır. Yal
nız kendisinin bilmediği bir nokta vardır. Bi
zim her ilimizde bir halk sağlığı eğitimi ya
pan, yatıran bir memurumuz bulunmaktadır,
her ilimizde filim makinası vardır. Pilimlerimizle, broşürlerimizle, konfraslarımızla, semi
nerlerimizle bu hizmetler görülmektedir. 1967
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yılında 917 000 broşür, 77 000 afiş ve 100 hut
be teşkilâta, taşraya, gönderilmiş bulunmakta
dır.
Bu verdiğimiz önemin nişanesi olarak, 1967
yılında yine sizin tasviplerinizle çıkan kadro
larımızla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesinde müstakil bir Akıl ve Ruh Hastalık
ları Müdürlüğü ihdas etmiş bulunuyoruz. Ha
len, Türkiye'de 3 vilâyetimizde akıl ve ruh
hastalıkları hastanesi vardır: İstanbul, Manisa
ve Elâzığ. Yatak adedi 4 700 dür. 8 ruh dis
panserimiz vardır. Bunun 6 sı istanbul'dadır.
Samsun'da ve Gazentep'te, hastanelerimiz yeni
binalara geçtiği zaman kalan binalara da bi
rer tane akıl ve ruh hastalıkları hastnesi aça
cağız. Yine, Gölbaşı'nda Ruh Hastalıkları Has
tanesi inşa halindedir. Bunun da önümüzdeki
seneler içinde hizmete girmesini bekliyebiliriz.
Arkadaşlarım, kanser ile, savaşa gelince:
1967 yılı başında Ahmet Andiçen Kanser
Hastanesi, Derneğin bir müdahalesiyle üniver
siteye intikal etmiştir, tıp fakültesine intikal
etmiştir. Bu hakikaten bizler, Bakanlık ola
rak bizleri büyük bir boşluk içinde bırakmış
ve kanserli birçok vatandaşlarımıza Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak cevap vere
mez hale düşmüşüzdür. Bunun üzerine, Makina
Kimya Endüstrisi - huzurunuzda anlayışını tak
dirle karşılarım - binasını kanser hastanesi ya
pılmak üzere bize devretmiştir. Bu hastane ha
len 150 yatak üzerinden çalışan ve modern
mânada diyebileceğim çahşmasiyle hizmete gir
miştir. 4 tane radyoterapi cihazı, 2 sathi, 2 de
rin şua tedavisi cihazı ısmarlanmıştır, gelmiştir
ve monte edilmeye başlanmıştır.
Ayrıca, Türkiye'mizde ilk defa olarak (bir
iki üniversitemizde var, fakat bunlar ufak çap
tadır ve gerekli şekilde istifade edilememekte
dir) Kobalt cihazı getiriyoruz. Bunlardan bir
tanesini, yeni açtığımız Kanser Hastanemize,
diğerini de Numune Hastanesine monte edece
ğiz.
Muhterem arkadaşlarım, tedavi kurumları,
olarak, halen memleketimizde 239 çeşitli has
tane ve 271 sağlık merkezi olmak üzere 510
rakamına varmış bulunmaktadır. Bu, memle
ketimiz için kifayetsizdir. 42 219 yatağa sa
hiptir. Plân hedefi 40 000 dir. Biz, 2 219 adedle plân hedefini aşmış bulunmaktayız. Bugün
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' ihtiyacımız 125 000 rakamıdır. Halen Türkiye'
de - bütün diğer müesseselerle beraber - bu
rakam ancak 75 000 civarındadır. Plân yine
her sene 1 900 olmak üzere yatak adedini ar
tırmayı öngörmüş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yine 1967 yılının
en aktüel meselelerinden birisi olan ilâç mev
zuuna geliyorum.
ilâç Sanayii, Türkiye'de bundan 15 yıl ev
vel, yabancı sermayenin, yabancı * fabrikaların,
imalâthanelerin Türkiye'ye girmesiyle inkişaf
etmiştir. Onun getirdiği teknik, onun getirdiği
modern sistemler, memleketimiz ilâç sanayiin
de çok müspet tesirler yapmıştır. İlâç sanayii
miz bu İkinci Beş Yıllık Plân içinde büyük
bir inkişafa mahzar olacaktır.
Arkadaşlarım, biz de isteriz; bütün ilâç sa
nayii, bilhassa yabancı ilâç sanayii Türkiye'de
iptidai madde imâl etsin, senteze gitsin. Ama,
bunun bâzı imkânsız olan taraflan var. Evve
lâ, Türkiye'de Petro - Kimy Sanayii henüz tam
mânasiyle kurulmadığı için, iptidai maddenin
her yönü ile imâl edilmesi Türkiye'de imkân
sızdır. Petro - Kimya Sanayii de Türkiye'de
1969 tarihinden itibaren tam mânasiyle kurul
muş olacaktır, işte, Petro - Kimya Sanayiinin
kurulması da, ilâç hammaddesinin Türkiye'de
imâlinin başlıca unsuru olarak görülecektir.
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larda yapılacaktır. 1 Nisan 1968 den itibaren
depolarda, 1 Mayıs 1968 den itibaren de eczaleler de halkımızın emrine sunulacaktır.
* Muhterem arkadaşlarım, yine zaman zaman söylenen bir söz var, deniyor ki; «Türkiye'de 20 000 ilâç çeşidi yar.» Arkatjaşlanm, Türkiye'de - evet - Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığından alınmış 20 000 ruhsat var.
Ama, şunu bilhassa belirteyim ki, bir ilâcın
ia muayyen bir ömrü vardır, onun da muayyen bir hayatı vardır: Doğar, yaşar ve ölür.
işte, bu 20 000 ilâçtan bugün ancak 3 000 i
hayattadır, 17 000 i piyasadan çekilmiştir.
Türkiye'de 1 768 eczanemiz vardır. Bu ecianelerin yarısı 3 büyük şehirde toplanmıştır
ve 341 kazamız bugün eczanesiz bulunmaktaI dır. Mamafih, her sene 200 kadar eczacı meI ",\m olmakta ve bu boşluklar bu suretle ted
ricî bir şekilde dolmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, 1968 yılı bütçesi
I yatırımlarına geliyorum:
Bakanlığımız, 1969 yılı bütçe tasansı, Karma
I Bütçe Komisyonunda yapılan kanuna ilâveler
le 795 249 000 cari, 198 295 000 yatırım,
27 590 000 sermaye teşkili ve transfer harca
maları olmak üzere, 1,021 milyon liraya ba
liğ olmuştur. Bu, her ne kadar genel bütçenin
yüzde 4,76 sim teşkil etmekle beraber (ki bir
çok arkadaşlanm, grup sözcüleri buraya çok
dokunmuşlardır; esasen her sene burası bilhas
sa hedef olur) Sosyal Sigortalarda sağlık hiz
metleri vardır, Millî Savunmada sağlık hizmet
leri vardır, Devlet Demiryollarında, PTT de
sağlık hizmetleri vardır. Arkadaşlanm, bu hizL metlerin de, umumi mânada Türkiye sağlık
hizmetlerine ilâve edilmesi lâzımdır. Çünkü,
dünyada böyle olmaktadır, ve bu suretle dün
ya sağlık hizmetleri nisbetleri yükselmektedir.
Bizde de bu nisbet, bu suretle yüzde 8,78 ra
kamına ulaşmaktadır ki, memleketimiz için bu
da küçük bir nisbet değildir.

Arkadaşlanm, şimdi biz yeni bir fiyat siste
mi uyguluyoruz. Bu fiyat sistemi adetâ bugün
bir fiyat rejimi şeklindedir. Bungüne kadar ta
mamen götürü usul, keyfî takdir usulü hâkim
idi. Şimdi biz, ilâcı, sinai maliyet esasına istinededen bir fiyat tekevvün sistemi ile hallet
mek istiyoruz. Yaptığımız uzun tetkikler, uzun
araştırmalar, ilâç sanayicileriyle devamlı te
masımız, görüşmelerimiz, bu yeni sinai maliyet
esası üzerine kurulacak olan fiyat sisteminin
modern bir sistem olduğuna ve bundan son
ra artık Türkiye'de hiçbir şekilde ilâç üze
rinde, «ilâç pahalıdır - ilâç ucuzdur» şeklinde
münakaşaya tamamen set çekecek, kesip atacak bir sistem olarak getirecektir. Artık bu,
yerleşmiş bir sistem olarak memlekette kala
caktır.
Arkadaşlarım, bizim yaptığımız hesaplar,
ilâçlarımızın miktar olarak yüzde 60 olarak
ucuzlıyacağıdır. Yeni bir kararname ile, 1 Mart
1968 tarihinden itibaren bunun tatbiki fabrika- I

Bu yılki bütçemizin en büyük karakteris
tik tarafı, her sene yüzde 26 olan koruyucu he
kimliğe aynlmış olan nisbet, bu sene yüzde
40 a çıkmıştır ve bu da bizim koruyucu he
kimliğe vermiş olduğumuz önemi sizlere ifade
etmektedir.
1967 yılında hizmete giren tesisler: 22 Dev
let hastanesi, 7 sağlık merkezi, 2 doğumevi ek
inşaatı, 13 sağlık merkezi, 1 kanser hastanesi...
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1968 yılında hizmete girecek tesisler: 4 do
ğumevi, 1 çocuk hastanesi, 1 göğüs hastalıkla
rı hastanesi, 5 Devlet hastanesi; 6 ilde 278 sağ
lık ocağı, 6 verem savaş dispanseri, 1 sağlık
koleji, 4 depo - tamirhane, 2 hıfzısıhha ensti
tüsü, 1 serum çiftliği, 1 rehabilitasyon merkezi
inşaat, bunlar da 1968 yılında hizmete girecek
lerdir.
1968 yılında programa yeni inşaatlar: 23
Devlet hastanesi, göğüs hastanesi, doğum evi,
trahom hastanesi ve sağlık merkezleri, 6 ve
rem - savaş dispanseri, 3 verem - savaş dispan
seri kat ilâvesi, 1 serum konsantrasyon bina
sı, bölge tamirhanesi, 1 kreş ve gündüz ba
kımevi, 1 ihtiyarlık bakım yurdu, 1 rehabili
tasyon merkezi, 3 hekim lojman inşasına da
1968 yılında ayrıca başlanacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımız ulus
lararası bâzı dost yabancı memleketlerle de
bir işbirliği halinde bulunmaktadır: Dünya
Sağlık Teşkilâtı UNİCEF, Gıda Tarım Teşkilâ
tı, CENTO. Bizim bu teşkilâtlardan temin et
tiğimiz yardım 992 000 dolardır, bunlara pa
yımız ise 352 000 dolardır ki arada lehimize
büyük bir fark vardır ve devamlı olarak ayrı
ca burs temin etmekteyiz. 1967 yılında 203
bursla hekimlerimizi ve yardımcı sağlık perso
nelimizi müstefit kılmış bulunmaktayız.
Yine bu teşekküllerden ayrıca uzmanlar gel
mektedir. Konferanslariyle, tertibedilen seminerlarle büyük istifadeler sağlanmıştır. Şu
anda 21 uzman halen teşkilâtımızda vazife gör
mekte, çalışmakta ve kendilerinden hakiki mâ
nada faydalanmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, sosyal hizmetlere
geliyorum:
Sanayileşme ve modernleşme ile ortaya çı
kan ve Sosyal Sigortalarla karşılanamıyan sos
yal güvenlik hizmetleri, sosyal refah hizmetle
riyle karşılanır. Bu, İkinci Beş Yıllık Plânın
bir talebi, bir tavsiyesidir. Ama arkadaşlarım,
yine bizde de sosyal hizmetler, sosyal refah
hizmetleri büyük bir dağınıklık arz etmekte
dir. (0-6) yaş arası çocuklara Sağlık ve Sos
yal Bakanlığı bakar. 17 ilâ 18 yaş arasındaki
gençlere, çocuklara Millî Eğitim Bakanlığı ba
kar. Vakıfların elinde bakılan çocuklar vardır.
Çocuk Esirgeme Kurumunun elinde bakılan ço
cuklar vardır ve hizmetler de istenildiği şekil
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de görülememektedir. İşte bunun için hazırlan
mış olan bir kanun tasarısı halen Bakanlar Ku
rulundadır, kanunlaşmak üzere Yüce Meclis
lere şevkini beklemektedir.
Arkadaşlarım, geçen sene Yenimahallede
gayet modern ve hizmetini görmekte olduğu
muz bir kreş açılmıştır, 100 - 15fr çocuğa hitabetmektedir ve bu sene de ayrıca yine İstan
bul'da ve İzmir'de programa alınmıştır.
Yaşlıların son yıllarını güven ve huzur içiride geçirmelerini temin etmek için, yaşlılar ba
kım yurtlarının da bir program dâhilinde açı
lışları devam etmektedir. 1966 yılında Konya'
da, 1967 yılında Eskişehir'de hizmete girmiştir.
Yine Istanbul'de ve İzmir'de bu sene programa
alınmış, temelleri atılacaktır.
Rehabilitasyon çalışmaları :
Muhterem arkadaşlarım; rehabilitasyon, has
talık veya yaralanmanın başlangıcından itiba
ren geride kalan kudret ve kabiliyetlerin kulla
nılmasına ve sakatlıklarına uygun bir işe yönel
melerine kadar geçen bir sosyal hizmettir. Bu
sosyal hizmet Batı memleketlerinde büyük değer
verilen bir hizmettir. Şu anda memleketimizde
Bakanlık bünyesinde, Millî Savunma ve Sosyal
Sigortalarda ve özel derneklerde 25 kadar ufak
çapta rehabilitasyon merkezleri vardır. Biz ör
nek bir rehabilitasyon merkezinin açılışını önü
müzdeki bir iki ay içinde yapacağız, hazırlığını
yapmaktayız. Ayrıca, yine İstanbul'da 1967 yı
lında temeli atılan bir rehabilitasyon merkezi
de 1969 yılında hizmete girecektir.
Muhterem arkadaşlarım, yine memleketimi
zin muhtelif yerlerinde depo ve tamirhaneler
açmaktayız, 16 bölge halinde çalışmalar yapa
caktır. Halen hizmete ikisi girmiş, üçü de bu
sene girmek üzeredir. Elimizde mevcudolan
2 000 in üstünde vasıtanın mahallerinde bakım
larının, onarımlarının yapılması da bu suretle
temin edilmiş olacaktır.
Personel meselesine gelince: Muhterem arka
daşlarım, şu Türkiye'mizde büyük bir personel
sıkıntısı vardır. Bilhassa hekim sıkıntımız ger
çekten had bir safhadadır. Bugüne kadar Türk
üniversitelerinden mezun olmuş 16 926 hekim
vardır. Bunların 11 000 civarında olanı Türki
ye'dedir, 1 947 adedi de hudutlarımız dışında
dır. Hekimlerimizin % 60 ı mütehassıs, % 40 ı
pratisyendir. Bu, elbette ki, bizim şartlarımıza
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uymıyan bir sistemdir. Biz bu şartları giderebil
mek üzere bâzı hazırlıklara girmiş bulunmakta
yız. Bunlardan bir tanesi de intörn asistanlığın
uygulanması mevzuudur, tntörn asistanlık da yi
ne, bilhassa üniversite bünyesinde bâzı reaksi
yonlara sebebolmuştur. Yalnız biz bu hazırlığı
mızı üniversitelerden teşkil ettiğimiz bir heyetle
yaptık, bir protokol hazırladık ve Türkiye şart
larında lüzumlu bir müessese olarak gördük.
Tıp fakültelerinden sonra bir sene daha dört
anabranşta, çocuk, dâhiliye, cerrahi ve kadın
doğumda hekimlerimiz pratiklerini artıracaklar
dır ve pratiklerini artırmak suretiyle de mem
leket sathına dağılacaklardır. Çünkü biz mem
leket sathındaki gezilerimizde hekimlerimizin
bâzı mevzularda pratik noksanlığından büyük
sıkıntılara düştüğünü yakînen müşahede etmiş
bulunmaktayız.
Arkadaşlarım, yine Plân 6 olan tıp fakültesi
adedini 12 ye çıkarma tavsiyesinde bulunmak
tadır. İkinci beş yıllık devre içinde de bunun
tahakkuk edeceğini tahmin etmekteyiz.
Yardımcı sağlık personeline gelince: Yardım
cı sağlık personeli, açtığımız okullarda yine bir
plân ve program içinde mezun olmaktadır. Da
ha başlangıçta söylediğim gibi, her sene verdi
ğimiz mezunlarla ve yeniden açacağımız okullar
la 1977 yılına kadar Türkiye'nin memleket çapın
da bütün ihtiyacı yardımcı sağlık personeli ta
rafından karşılanmış olacaktır. 1967 yılında
1 700 civarında yardımcı sağlık personeli mezun
etmiş durumdayız ki, bu her sene böylece artan
bir aded halinde devam edecektir ve işte böy
lece her sene biraz daha ferah bir şekilde bu hiz
metleri gördüreceğiz.
Arkadaşlarım, biz teşkilâtı daha iyi çalıştır
manın da aynı zamanda büyük bir gayreti için
deyiz. Bunu bir seneden beri memleket çapında
devam ettirdiğimiz murakabemizle temin etmeye
çalışıyoruz. Bu murakabe yalnızca Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanının yaptığı bir murakabe
değildir. Bu murakabe tarzı bütün Sağlık Ba
kanlığının teşkilâtiyle yapılmaktadır, müsteşariyle, müsteşar muavinleriyle, umum müdür
leriyle, teftiş heyetiyle ve devamlı bir muraka
benin de büyük faydalarım gördük. Müessesele
rimizin, sağlık hizmetlerimizin daha müessir, da
ha iyi çalışır halde, ikinci, üçüncü gezilerimizde
bulunduğunu görmekle hakikaten memnun ol
maktayız. Bu murakabemiz bundan böyle de
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I devam edecektir, bütün gayemiz Büyük Türk
I Milletine en iyi sağlık hizmetini getirebilmektir.
Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşları
mız zatıâlinizden soru sormak isterler. Bunu te
min sadedinde Meclis Başkanlığını vazifelendir
mişler, şimdi zapta geçmesi bakımından Başkan
lığa gönderilmiş bulunan yazılarda mevcut so
ruyu ifade ediyorum. Bunlara isterseniz zatıâliniz yazılı cevap verirsiniz, isterseniz şimdi ce
vaplandırırsınız.
Sayın Ali Karcı, Başkanlığa göndermiş oldu
ğu bir yazıda şu soruyu sormakta: «Piyasada
vitaminli çocuk maması adı altında, çocuk sağ
lığına zararlı olduğu Bakanlıkça da soptanan çoI cuk mamaları satılmaktadır, duyduğumuza göre
Bakanlıkça çocuk maması yapım tüzüğü hazırla
nıp, Danıştaya sunulmuş, hattâ söylendiğine gö' re, Danıştayca bu tüzük onaylanmıştır. Ama bu] na rağmen bu mamaların reklâmları radyo ve
gazetelerde devamlı olarak yayınlanmaktadır.
Bu nasıl olmaktadır? Bu tüzük, Danıştayca red
de mi uğramıştır? Çocuk sağlığına zararlı ol
duğu tıbben tesbit edilen bu mamaların yapımına
ne zamana kadar müsaade edilecektir? Bakan
lık bu konuda başka tedbirler düşünmekte mi
dir? Düşünmekte ise bu tedbirler nelerdir?»
Sorunun birisi bu, cevabınızı Meclise şifahen
arz edecekseniz buyurunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Efen
dim, bu mevzuu tahmin ediyorum ki, konuşma
mın başında izah ettim. Hem de etraflı • bir
şekilde izah ettim, ama tüzüğü Danıştaydan
çıkmıştır. Resmî Gazetede neşredilmek üzere
sıra beklemektedir, ilmî bir heyete de hazırlattınlmıştır.
BAŞKAN — Sayın. Hasan Değer, Başkanlığa
göndermiş olduğu bir yazıda; «Diyarbakır ili
mizin muhtelif yerlerinde 5 aded sağlık ocağı,
1968 yılında yapılacağından mezkûr sağlık ocak
larının nerelerde yapılacağına dair karar veril-

I mistir?
|
I
I
1

2. Beldemizin 150 sağlık evinin yapılması
için zaruretine binaen vilâyetçe durum Bakanlığa arz edilmiştir! Bakanlık kaç sağlık evini
1968 programına almış ve bunların ne zaman
yapılacağı hususunda bilgi ve cevaplarınızı isterim» diyor. Yazılı olarak istiyor cevabınızı.
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Sayın Nazmi Oğuz: «Bakanlık görevinize
başladığınızdan itibaren kamu oyunda rahatlık
uyandıran bilhassa hastaneleri denetlemeniz sı
rasında gerek bizzat müşahedeniz gerekse şikâ
yetler sonucunda, meslekinde görevini hafife
veya suiistimal eden doktorlara rastladınız mı?
Bunlar arasında yerlerini değiştirdiğiniz veya
Bakanlık emrine aldıklarınız oldu mu?» Şeklin
de bir sual tevcih ediyor.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Efendim,
bu mevzuda böyle doktorların bulunabileceğini,
esasen Sayın C. H. P. sözcüsü arkadanım ifade
etmişti. Bis bu murakabemiz sırasında vazife
sini lâyıkıyle yapmıyan bâzı hekim arkadaşları
mıza tesadüf ettik ve bunlar hakkında da bâzı
yer değiştirme tedbirleri aldık, 25 kadar sağlık
müdürü, 20 - 25 kadar da, hastane başhekimi de
ğiştirilmiş bulunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, yine Baş
kanlığa göndermiş olduğu bir yazıda şu soruyu
soruyor: «Sıtma sağlık memurlarının intibak
ları ve diğer sağlık personelleri gibi tazminat
almalarının temini düşünülüyor mu? Düşünülü
yorsa kanun çıkarılması hususunda teşebbüse
geçilmiş midir?
2. Sosyalizasyon bölgelerindeki döner ser
mayenin artırılması zaruridir, artırılması cihe
tine gidilecek midir?»
Zapta geçti efendim, yazılı olarak cevap isti
yorlar, lütfen yazılı olarak cevabını verirsiniz.
Sayın Çataloğlu buyurunuz sorunuzu soru
nuz.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim,
italya gibi medeni bir memlekete mağşuş zey
tin yağı gönderildiği malûmunuzdur, italya gi
bi bir memlekete karışık yağ gönderilirse Tür
kiye'de ne yapıyorlar acaba diye Sağlık Bakan
lığı faaliyete geçti. Neşredilen bültenlerden öğ
rendiğimize göre % 60 nisbetinde zeytin yağının
karışık olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra bâzı
neşriyatta dendi ki, karışık zeytin yağı yenirse
bu, muhtelif yaşlarda rauhtelif hastalıklar yapar
ve çocuklarda kansere kadar giden ağır hasta
lıklar vücuda getirir. Bunları mecmualardan,
gazetelerden okuyoruz. Yine gazetelerde ckııdığumuza göre, çocuklarda hemen tezahür etme
yip on - onbeş sene içinde kendini gösterimlin.
Eğer bunlar doğruysa memleketimizin üzerin
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den bir tayyare geçmiş saatli bir atom bombası
atmıştır. Acaba Sağlık Bakanlığı gıda madde
lerinin kontrolü hususunda bir kanun teklifi
hazırlıyor mu? Eğer hazırlanıyorsa memleketi
topyekun kasdeden insanlar bu maddelerde ne
gibi cezalara çarptırılacaklardır?
BAŞKAN — Sayın Çataloğlu sorunuzda,
yani içeride ve dışarıya gönderilmek üzere imal
edilen gıda maddelerinin yapım ve kontrolü hak
kında bir nizamname hazırlanması düşünülüyor
mu, diyorsunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade edeyim
ki, Türkiye'de, Yaz ayları içinde 4 151 adedinde
zeytin yağı kontroldan geçirilmiştir. Bunun
45 inde madenî yağ bulunmuştur. Binaenaleyh,
nisbet % 60 değil % 1 dir.
İkincisi : Karıştırılan, madenî yağ denilen
madde, parafin likittir. Bu fevkalade fazla is
tismar edilmiş bir mevzuudur. Bugün, parafin
likit sâf olarak eczanelerimizde ilâç olarak da
satılmaktadır ve yalnız mülâyimlik veren bir
hassası vardır.
Binaenaleyh, uzak bir ihtimal olarak dahi,
kanser yapar, felç yapar gibi hâdiseler bugü
ne kadar bundan mütevellidolarak Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına, hiçjbir tedavi mü
essesemize intikal etmiş değildir. Bundan 8 10 sene kadar evvel Cezayir'de 10 ton kadar
bir jet yakıt maddesi yağı, madenî yağ olarak
zeytin yağına karıştırılmış. İşte parafin likit
yağı Türkiye'de onunla birleştirilerek böyle
korkunç ilhamlara kadar varmıştır, maalesef.
Bu bakımdan bu meselede müsterih olunuz. Yal
nız elbette ki madenî yağ evsafından uzak parafinliMt maddesinin yağlara karıştırılması
dahi tağşiştir, cezayı müstelzimdir, bu bakım
dan yapılmaktadır ve bunlara dahi Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak müsamaha
mız, müsaademiz yoktur. Daha evvel çevre
sağlığı mevzuunda izah ettiğim gilbi yeniden
bir koordinasyon heyeti teşekkül etmiştir, ye
ni gıda nizamnameleri, eskileri tadil edilmek
suretiyle tatbik sahasına gidilecektir. Bu
mevzua biz bakanlık olarak büyük önem ver
mekteyiz, elbette ki vatandaşımızın boğazına
girecek bir lokma gıda mutlaka sılhhi evsafı
haiz olacaktır.
.20 —
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BAŞKAN — Sayın Bayıllıoğlu, buyucunuz.
NÂZIM BAYILLIOĞLU (Adıyaman) —
Sayın Bakan, «Mütehassıs hekim olmıyan has
tanelere bâzı illerimizden münavebe ile gön
derdiğimiz uzman doktorlarla hizmete devam
ediyoruz.» diye buyurdunuz. Adıyaman Devlet
Hastanesi de bu cümledendir. Bölgenin her
yönden önemi nazara alınarak Adıyaman Dev
let Hastanesini biran evvel muvakkat değil de
daimî mütehassıs" tabiplere kavuşturmak için
öncelikle tedbirler düşünülüyor mu? Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Efendim,
Adıyaman Devlet Hastanesine de Bursa'dan
arkadaşlarımızı münavebe ile vermiş bulun
maktayız. Bugüne kadar Adıyaman'da bil
hassa operatör arkadaşlarımız güzel hizmet et
mişlerdir. Adıyaman sosyalizasyona dâhil bir
bölgemizdir. Sosyalizasyonu biraz evvel izah
ettiğim gM, hekimlerimiz için, bilhassa mü' tehasisıs hekimlerimiz için arzulu çalışılacak
bir vasat haline getirmenin gayreti içindeyiz.
Bunun için 1 Ekim 1967 tarihinden itibaren ye
ni,bir tazminat sistemini uyguladık. Adıyaman
6 507 liraya kadar bir tazminatla, mütehas
sıs hekimlerimize bir imkân tanıyacaktır, üç
yıllık mukavele müddetini de bir yıla indiri
yoruz. Şimdilik yaptığımız ve'aldığımız ted
birler ve imkânlar bunlardan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Şevki Güler.
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) -r- Ba
kanlığın Afyon'da sıtma ve verem savaşı bakı
mından çalışmalarını takviye etmek itibariyle
gayet güzel çalışmaları vardır. Acaba, Afyon'a
bir gezici röntgen ekibi verilmesi mümkün mü
dür, değil midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Gezici
röntgen tarama ekipleri bakanlığımızca sıraya
alınmıştır. Afyon'a bu sıra biraz geç gelecek
tir. Ama Afyon, taramalarımızdan istifade
eden bölgeler arasına girecektir.
BAŞKAN — Sayın Ekinci.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, atıl kapasiteli tedavi kurumları
nın tam kapasiteli çalışmalannj sağlamak için
•
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu te
davi kurumlarının bağlı olduğu müesseselerle
bir anlaşma yapılması düşünülüyor mu? Bu
yönden bir çalışma yapılıyor mu? Meselâ, Sos
yal Sigortalar Kurumuna bağlı bir hastane yarı
çalışıyor, yarı boş.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) T - Muhterem
arkadaşlar, 1967 yılı içerisinde Çalışma Baka
nı arkadaşımla beraber bütün illere birer ta
mim gönderdik. Bu tamimde sosyal sigorta
hastanesi olmıyan yerlerde bu vazifeyi Devlet
hastanesi, Devlet hastanesi bulunmıyan yerler
de bu vazifeyi sosyal sigortalar hastaneleri
görecektir. Ayrıca hekim bakımından da me
selâ göz mütehassısı Devlet hastanelerinde bu
lunmazsa sosyal sigorta hastanelerinden, onlar
da bulunmazsa bizden istifade edilecektir. Böy
le bir çalışma içine girmiş bulunmaktayız.
Esasen, ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü bir
tavsiye vardır. Bu da tedavi kurumları koordi
nasyon kurulu kurulmasını istemektedir. Biz
sosyal sigortalarla böyle bir çalışmanın içine
girmiş bulunmaktayız, tahmin ediyoruz 1968 yı
lında bunun hazırlığını yapmış olacağız.
BAŞKAN — Son soru, Sayın Nazmi Oğuz.
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan,
yazılı sorumda bir cümle, özür dilerim, yanlış
okunduğu için kasdettiğimin tam aksi bir mâna
anlaşıldı. Bendeniz Sayın Bakanın görevine baş
ladığından itibaren kamu oyunda rahatlık uyan
dıran hastaneleri denetlemesini kasdederek söy
ledim. Ben Sayın Bakanı irşadetmek için bu ba
sit telâkki edilebilecek sorumu sormuştum. «Ka
mu oyunda rahatsızlık uyandıran» dediniz, za
bıtlara yanlış intikal etmemesini rica ederim.
BAŞKAN — Rahatlık dedim efendim. Ra
hatlık.. Kaldı ki bu önergeler gayet tabiî zabıt
ça ayrıca inceleniyor. Hem ifadeler, hem öner
geler kontrol ediliyor.
Tamamdır Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Tekrar te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, Sayın Ba
kanın izahı sırasında bir husus ileri sürüldü ve
Sayın Bakan, sağlık sigortası bahis konusu edil
mesi üzerine «C. H. P. Grupu Sözcüsü sağlık si-
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gortasınm kendi devirlerinde ele alındığını ve
dolayısiyle Adalet Partisi Hükümeti tarafından
âdeta ihmal edilmiş bulunduğu gibi» bir beyan
karşısında kaldığınızı ifade ediyorsunuz Halbu
ki mesele öyle değildir; «sağlık sigortaları ça
lışmaları yönünde arkadaşım Kemal Demir ku
sura bakmasınlar kısa iki sayfalık bir metin
vardır» dediler. Bunun hakkında^ söz istiyorsu
nuz.
KEMAL DEMİR (Bolu) — Evet efendim.
BAŞKAN — Yalnız münhasır bir hâdiseye
aidolarak veriyorum. Lütfen dağıtmayınız. Sa
yın Bakanın ileri sürdüğü iddianın hilâfında
bir beyanınız varsa, onu söyleyiniz. Buyurun.
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; Sayın Başkana bana ko
nuşma imkânını sağladığı için teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, Grupumuz adına ko
nuşan arkadaşım, «0. H. P. Hükümeti zamanın
da sağlık sigortası işi ele alınmış idi ve bunu
sağlamak için esaslı görüşlerimiz var idi. Ama,
iktidarda kalmadığımız için, iktidardan uzak
laştığımız için sağlık sigortası işi ihmale uğradı
ve bugüne kadar gecikti.» öyle zannediyorum
ki, aşağı - yukarı bu üslûp içerisinde meseleyi
ortaya koydu. Sayın Bakan cidden başından iti
baren zevkle dinlediğim, bilhassa sosyalizasyon
konusunda büyük memnunluk duyarak, hattâ
heyecan duyarak dinlediğim konuşmasının bu
kısmında adımdan da bahsetmek suretiyle «Ar
kadaşım gücenmesin, ama kendilerinden sağlık
sigortası konusunda iki sayfalık bir hazırlık
buldum,» buyurdular.
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katılan komisyon üyelerinin bir kısmı o günkü
çalışmalara katılmış olan arkadaşlarımızın bâzı
larından kurulmuştur.
Şimdi, çalışmalar, bir mesele hakkında esas
temel ve esas fikir üzerinde görüşmeler zabıt
larla tesbit edilmez bakanlıklar bünyesinde. Bu
görüşmelerin teype alınıp veyahutta stenograf
lar vasıtasiyle zabıtları tutulmaz. Bu görüşme
ler bir özete, bir hulâsaya bağlanır. Aslını arar
sanız, C. H. P. nin sağlık sigortası konusundaki
görüşlerini bir kâğıt üzerine yazmak icabedrese,
iki sayfaya da ihtiyaç yoktur. Aslında sağlık
sigortasına ait görüşlerimizi- Hükümet progra
mına da yazdığımız zaman üç, dört cümleyle ifa
de etmek imkânını bulmuştuk. Bir kâğıt üzeri
ne de yazdığımız zaman bunlar iM sayfaya ihti
yaç hissetmeden, üç - dört cümle ile ifade edile
bilecek şeyler halinde olur. Öyle zannediyorum
ki, bu iki Hükümetin de ve benim de çalışmala
rını takdir ettiğim, Sayın Bakanın da sağlık
sigortası hakkındaki görüşlerini bir kâğıt üzeri
ne özetlediğimiz zaman iki sayfayı doldurmaya
ihtiyacolmaz.

Sağlık Sigortası bir kademeli sigorta halinde
getirilecektir, fakir vatandaşların sağlık ile il
gili hizmetlerinin bedeli Devlet tarafından büt
çeye konulan paralarla ödenecektir, varlıklı
vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinin karşılığın
da bir bedel ödiyeceklerdir M, onun adı da sağ
lık sigortası olacaktır. Bunun kademeli olma
sından, maksat şimdilik varlıklı vatandaşlarımı
zı bünyesine alan bir sigorta sistemi demektir.
Bugün de değerli arkadaşım ve Hükümet prog-,
ramı bir kademeli sağlık sigortasından, yani bu
Değerli arkadaşlarım, sağlık sigortası meşe- >
tarzda bir sağlık sigortasından bahsetmektedir.
leşi Üçüncü İnönü Hükümetinin programına
alınmış ve bu Hükümet zamanında ele alınmış
Böylece söylemek ve arz etmek istiyorum ki,
zamanımızda, üçüncü İnönü Hükümeti zamanın
bir konudur. Değerli Bakan arkadaşım, kendi
da benim sorumluluk taşıdığım devrede sağlık
bakanlığındaki görevlilerden öyle zannediyo
sigortası işi ele alınmıştır. Karşılıklı esas me
rum ki, bu konudaki çalışmalar hakkında yeteri
sele ortaya konulmuş, demin arz ettiğim ana fi
kadar bilgi almıştır. Zamanımızda Çalışma Ba
kir ortaya konmuş, bunun sağlanması için;
kanlığı mensupları ile Bakanlığımız mensupları
sağlık sigortasının ücretleri nasıl alınacaktır,
arasında, zaman zaman Bakanlar seviyesinde
ayrı bir sigorta şebekesi mi kurulacaktır, Sosyal
benim de katıldığım Sayın Çalışma Bakanı EceSigortalar gibi Sosyal Sigortalar bünyesindeki
vit'in de katıldığı, zaman zaman müsteşarlar se
personelden ve onların çalışmalarından yararla
viyesinde teknik uzmanların katıldığı toplantı
narak mı bu para toplanacaktır, yoksa Maliye
lar yapıldı ve bunlar görevimiz süresince im
Bakanlığı mı bu parayı kendi bünyesinde toplıkân ölçüsünde devam etmiştir. Bugün Sayın Ba
yacak, Hazinenin Türkiye'ye yayılmış teşkilâtı
kanın, belirtmeliyim ki memnuniyetle, bilgim
vasıtası ile mi toplıyacak, bir elde birikecektir,
içinde olan sağlık sigortasına ait çalışmalarına
— li
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bunların hukuki, kanuni yollarını araştırmak ve
bunu Türkiye'nin gerçeklerine uygun pratik bir
hale getirmek için Bakanlık bünyesinde, Çalış
ma Bakanlığında bu işten anlıyan, hakikaten
bilgisine de itibar ettiğimiz arkadaşlarımızla be
raber çalışmalar yapılmıştır. Bunların zabıtları
tutulmamıştır.
' BAŞKAN — Sayın Demir, bu iş o saman ele
alınmıştır. Fakat Sayın Bakanın, da anladığı
gibi ihmale uğramamıştır, diyorsunuz.
KEMAL DEMİŞ, (Devamla) — Evet, biti
yor, anlıyorum, ikazınıza teşekkür ederim.
Bununla beraber sözlerimi bitirirken gene
bununla beraber arkadaşımın kadirşinaslığına da
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, «bir millî
sağlık politikası vardır Türkiye'de» buyurdu
lar, vardır. Sağlık hizmetleri yıllardan beri de
vam ediyor Türkiye'de, doğrudur. Güzel şeyler
söylediler hakikaten. Verem mücadelesi 15 se
neden beri devam ederek bu neticeye geldi doğ
rudur. Ama meselâ ooouk felci mücadelesi
1962 den itibaren başladı, bu noktaya öyle geldi.
Çocuk felci vakaları 1963 te 1964 ten itibaren
azalmaya başladı. Bunları 1966 dan itibaren
başlatmak suretiyle rakam veren değerli arka
daşımın hiç değilse sağlık sigortası konusunda
iki sayfalık bir vesikayı belirtmiş olması da bir
kadirşinaslık ifadesidir, öyle zannediyorum ki,
bu da belirtmeye değer niteliktedir. Bunu be
lirtmek için bunları söyledim.
Sözlerimi bitirirken tekrar Sayın Balkana
bana bu açıklamayı yapmak imkânını verdiği
için bilhassa teşekkürlerimi arz ederim. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Vefa Tanır, buyurunuz. Sözünüz; ikinci ko
nuşmacı olduğunuz için 10 dakika ile kayıtlıdır.
Son sözdür, bu çerçeve dâhilinde lütfediniz be
yanınızı.
G, P. GRUPIT ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı
bütçesi üzerinde Güven Partisinin görüş ve te
mennilerini bize ayrılan saat içersinde Grupıımuz Sözcüsü Sayın Soyer etraflıca belirtinin bunuyor.
Konuşmamızın bu ikinci kısmında, bu ikinci
hakkımızda daha ziyade halk sağlığı üzerindeki
görüş ve temennilerimizi sunacak idik. Ne ya
zık ki,' Bakanın bizden evvel konuşmuş olması
karşısında, gecenin şu saatinde çok, şeyleri lü-
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zumsuz tekrar etmiş duruma düşeceğim. Çünkü
yeterlik hakkındaki konuşmamda da belirtiğim
gibi, Güven Partisinin ilâve edeceği meseleler
şunlar idi: Büyük şehirlerin kirlenen havası,
kontrolsuz kaloriferler, kalitesiz kömürlerin
kullanılması, eksoz gazları. Ama bunun üze
rinde daha fazla bir şey ilâve etmiyeceğim;
çünkü Sayın Bakan memnuniyet verici haberini
de burada ilâve ettiler, «Temiz Hava Kanununu
getirmek üzereyiz» dediler.
Son zamanlarda gıda maddelerine yapılan
katkılardan da gene Sayın Bakan konuşmaları
arasında bahsetti. Bu arada Güven Partisi
olarak üzerinde çok durduğumuz bir mesele, Sa
yın Bakanlığın da son samanlarda üzerinde dur
duğu mesele eczanelerde reçetesiz satılan anal
jezik ilâçlar ve gene bu ilâçların çok sayıda köy
ve mahalle bakkallermda satılan nevileri.
Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda bil
hassa hayat pahalılığı karşısında neşelenmek
istiyen. vatandaşlarımız kolayca temin ettikleri
Nembutal, Optalidon, Opaldon ve bilhassa Panalgin gibi ilâçları köy bakkallarından dahi
bol bol bulabilmektedirler. Böylece yeni nesli eli
mizle esrarkeş yetiştirmeye başladık. Ben Ana
dolu gezilerimin birçoklarında akşamın karan
lığı ile beraber bir bardak çaylar yarım tüp Panalgin içen gençleri pek çok sayıda gördüm.
Bunların üzerine de Bakanlığın eğilmesini arzu
ederim.
.Aziz arkadaşlar, parti sözcüleri bu kürsüden
hastanelerde iyi muamele yapılmadığım, muaye
nehanelerden hastaneye hasta yatırıldığını söy
lediler. Bu sözlerde hakika.t payı vardır. Fakat
bu sözler köylü ve vatandaş arasında birbirine
yakınılarak söylenen sözlerdir. Ama aziz arka
daşlarım, hekim olarak bunun üzerine eğildiği
miz zaman şu hakikatlerle karşı karşıya gele
ceğiz Bilhassa izdihamın büyük hastaneleri
mizde, sıkıntı mevzuu olan büyük hastaneleri
mizde, öğretim hastanesi olan bu hastanelerde
asistanı tatmin ettiğimiz gün, poliklinik hekim
lerine bir tazminat verdiğimiz gün, poliklinik
hekimlerinin sayısını artırdığımız gün bu şikâ
yetleri de önlemiş olacağız. Öğretim yapan has
tanelerimizde bir hariciye polikliniği önünde,
bir kulak polikliniği önünde sabah saatin sekiz
buçuğunda gitiğiniz zaman en az yüz hasta gö
rürsünüz. Bu, saat 12 ye kadar devam eder.
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İçerde bir hekim kuş olsa ne yapar bu yüz has
taya, üç saat içerisinde? îşte aziz arkadaşlarım,
şikâyet buradan gelir. Bunun sayısını beşe çı
kardığınız zaman, öğretim hastanelerinde, bü
yük hastanelerde, bunun sayısını dörde çıkar
dığınız saman, yani bir branşta dört polikliniği
dipdibe koyduğunuz saman bu şikâyetlerin de
önüne geçmiş oluruz.
Gene aziz arkadaşlarım, sön zamanlarda iyi
bir tedbir olacak zanniyle vaktiyle ayrı olan
poliklinik şefliği ile klinik şefliklerini birleştir
miş olduk, yani klink şef zamanla poliklink şef
iği de yapacaktır. Bu, muayenehanelerden has
taneye hasta yatar sözünün önüne geçmenin tek
çaresi de poliklinik şefinin ayrı, klinik şefinin
ayrı olması. O zaman aziz arkadaşlarım, bunun
da bir dereceye kadar önüne geçmiş oluruz.
Yalnız aziz arkadaşlarım, gecenin su saatin
de Sağlık Bakanlığı bütçesini kapatırken ve
•böyle bir konuşma olmasaydı pekçoklarımız gibi
hepimiz yarı uykuda iken, biliniz ki Türk has
tanelerinde Türk hekimleri şu anda ayakta ve
Türk halkının sağlığı ile uğraşmakta ve nöbe
tini tutmaktadır. Böyle bir ulvî vaMfede çalı
şan hekimleri Yüce Meclisin kürsüsünde ve
Yüce Meclisin arşivlerinde yıllarca saklı olacak
zabıtlarda şu sözlerle başbaşa bırakıp gitmek
bir hekim olarak, bir hekimin kanaati olarak da,
zanederim, doğru olmıyacaktır.
Aziz arkadaşlarım, bugün bu kürsüden
«Doktor Devletin kendisine reva gördüğü hak
sızlığı vatandaş sırtından çıkararak büyük he
kim nimetine kavuşmak ister» dendi. Ve gene
aziz arkadaşlarım...
BAŞKAN — Sayın Tanır o mesele daha ev
vel tartışıldı ve tavzih edildi, zanediyorum. Da
ha evvel ondan bir yanlış anlam çıkarılmak is
tendi, onun üzerine söz verildi.
VEFA TANIR (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, bu kürsüden ikinci defa konuşan arkada
şımızın beyaniyie birinci defa konuştuğu ve şim
di elimde olan konuşmasının yazılı metninde maa
lesef «bâzı hekimler» olarak geçmemiştir, zabıt
lara. Maalesef basma verilen bu bültenlerde
«bâzı hekimler» olarak geçmemiştir «pekçok he
kimler» olarak geçmiştir. Aziz arkadaşlarım,
bunları da hoş göreceğiz. Demokratik düzende,
hür demokratik nisam içerisinde her şeye sö
mürü gözlükleriyle bakan miyoplar elbetteki
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bugün bu kürsüden doktorlara da sömürücü gö-'
züyle bakmışlardır. Memleketin sağlığı ile saba
hın erken saatinden gecenin geç saatlerine ka
dar meşgul olan bu camiaya söylenen bu söz
leri bir hekim olarak burada protesto ederek,
reddederek sözlerime son veririni.
Hürmetlerimle. (G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bütçesi, üze
rinde müzakereler sona ermiştir.
• Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum-: Kabul edenler... Kabul ©tmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :.
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)
(A/l) Cari harcamalar
B.
11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel ^derleri
510
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
4
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
54
BAŞKAN —- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
215
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
9
BAŞKAN ^- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
12 000

713 705

103 445

725 262

971 780

723 281

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
32 784 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınal-malar
5 300 000
BAŞKAN — Kabul edenler... ^
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
4 895 780
BAŞKAN —.• Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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B.
35.000

Lira
Sosyal transferler
16 230 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
1 164 275
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Bu şekliyle Sağlık Bakanlığı
bütçeknin bölümleri Meclisimizce kabul edilmiş
bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı bütçesi Türk milleti için
hayırlı olsun.
6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435;
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1053)
(1)
BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı
nın maddelerine geçiyoruz.
Birinci maddeyi okutuyorum :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü cari harcamaları için ( A / l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 4 511 731 lira,
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 1 815 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 600 919 lira ki,
toplam olarak 6 927 650 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum :
( A / l ) Cari harcamalar
B.
Lira
12.000 Personel giderleri
3 452 228
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
599 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet «iderleri
105 002
(1) 645 S. Sayılı basmayazı tutağın sonu
na eklidir ve 1053 S. sayılı basmayazı da Cum
huriyet Senatosunun 20 . 2 . 1968 tarihli 35 nci
Birleşim tutanağı sonuna eklidir.

Lira
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
153 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
201 501
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
135 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
1 600 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
80 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
11 927
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
273 090
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
15 902
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okunan ve kabul edilmiş
bulunan ( A / l ) ve (A/2) ve (A/3) işaretli cet
velleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 927 650 lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetve
lini okutuyorum.
B - CETVELİ
B.
Lira
53.000 Diğer Devlet gelirleri
6 110 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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B.
62.000 Genel Müdürlük malları ge
len
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63.000 Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
72.000 özel gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

B : 48
Lira
95 000

25 000

697 650

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile
birlikte oyunuza sunuyorum; kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünce 1968 yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1968
bütçe yıİında da devam olunur.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdjjrlüğünün kuruluşu hakkındaki 13 . 5 .1940
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, (I) sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1968 bütçe yılında kulla
nılamaz,'
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928-1966 bütçe yıllarına aidolup da,
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine,
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. - - Bu kanun 1 Mart 19£8 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Kupayı gezdiriniz.
7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967
yılı bütçesine, ek ödenek verilmesi halikında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884) (Millet
Meclisi S. Say+:ı : 657; Cumhuriyet Senatosu S.
Sayısı : 1096) (1)
BAŞKAîf — Muhterem arkadaşlarım; müsa
ade ederseniz bütçe ile çok yakînen ilgisi bulu
nan ve yeni bütçe yürürlüğe girmeden evvel
süratle kanunlaşması gereken bası aktarma ka
nunları mevcut, bu kanunların görüşülmesi hu
susunda talepler yapılmıştır.
Müsaade ederseniz, günlük bulunduğu cihet
le bu kanunların müzakeresini intacedelim. Bir
önerge var, okutuyorum.
(1) 657 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonu
na eklidir ve 1096 S. Saydı basmayazı da Cum
huriyet Senatosunun 20 . 2 . 1968 tarihli 85 nci
Birleşim tutanağı sonuna eklidir.
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Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında
1967 Bütçe Kanunu ile alâkalı bulunan Kara
yolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ait
kanun tasarısının malî yılın bitiminden evvel ka
nunlaşması gerektiği ve görüşmeleri için de pek
az zaman bulunması sebebiyle bugünkü günde
me alınarak öncelikle müzakere edilmesini ve
basılıp dağıtılmasından itibaren henüz 48 saat
geçmemiş olması itibariyle bu hususta da bir
karar alınmasını arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı Y.
Aydın
İskender Cenap Ege
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Sağlık Bakanlığı erkânı sizin bütçeniz
bitmiştir, istiyen dinliyebilir, istiyen gidebilir.
Sağlık Bakanlığı bütçesi bitmiştir, memleket
için hayırlı, uğurlu olsun. Açık oylama muame
lesinin sonunu ayrıca bağlıyacağız.
Şimdi komisyon lütfen yerini alsın. Hükümet
adına ilgili bakan yerini alsın lütfen.
Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu ra
poru okutuyorum.
(Bütçe Karma Komisyonunun raporu okun
du.)
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?..
Yok.
Maddelere geçilmesf hususunu oyunuza suİ nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 yılı Bütçe
sine ek ödenek verilmesi hakkında Kanun
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1967 yılı . Bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 13 000 000
liralık ek Ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — (A/2) işaretli cetveli okutuyo
rum.
Eklenen
Lira
B.
(A/2)
Karayolları Genel Müdürlüğü
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
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B.

Lira
10 000 000
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
'
3 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız varsa, lütfen kullansınlar efendim.
(Madde 1 tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelleri ile
birlikte oyunuza sunuyorum; kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 72.000 nci * (özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine
13 000 000 lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanım yaylmı tarihinde
yürrülüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum;
kabul edenler,... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuma stimıyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tâbi
dir. Oy kupasını gezdiriniz.
8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu hfişkanlıldarı teskereleri. (Millet Mec
lisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 658; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1097) (1)

(1) 658 S. Sayılı uasmayazı tutanağın so
nuna eklidir ve 1097 S. Sayılı basnıayazı da Cum
huriyet Senatosunun 20 . 2 . 1968 tarihli 35 nci
Birlcşihı tutanağı sonuna eklidir.
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BAŞKAN — Yine aynı mahiyette Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ait kanun
tasarısının öncelikle görüşülmesi talebediliyor.
Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kağıtların raporlar kısmında
1967 Bütçe Kanunu ile alâkalı bulunan Tekel
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ait kanun
tasarısının malî yılın bitiminden evvel kanun
laşması gerektiği ve görüşmeleri için de pek az
zaman bulunması sebebiyle bugünkü gündeme
alınarak öncelikle müzakere edilmesini va bası
lıp dağıtılmasından itibaren henüz 48 saat geç
memiş olması itibariyle bu hususta da bir karar
alınmasını arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkam Y.
Aydın
İskender Cenap Ege
BAŞKAN — Rapor üzerinde
Sayın Yüceler, buyurun.

söz istiyen?

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok
muhterem arkadaşlar; gecenin bu saatinde ko
nuşmamın arkadaşlarımı sıkacağını biliyorum.
Yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesin
de ayrılan tahsisatlar maalesef Gümrük ve Te
kel Bakanlığının ağırlığı ile mütenasip değil
dir. Bunu her defasında, gerek Bütçe ve Plân
Komisyonunda ve gerekse Millet Meclisinde ar
kadaşlarımız dile getirdikleri halde, her neden
se bütçe hazırlanırken arkadaşlarımız bu Ba
kanlığa tahsisat ayınrken, özür diliyerek söylü
yorum, biraz hasis davranıyorlar.
BAŞKAN — Bununla alakası yok, bu başka
bir mesele.
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Var
efendim, alâkası var. Çünkü şu anda görüyoruz
ki, gelen ek ödenek teklifleri bunu gösteriyor.
Artık burada çalışan personelin sıhhi tedavisi
ile ilgili ödenekler, yokluklarla alâkalı ödenek
ler bütün bunu gösteriyor. O bakımdan, bade
ma, bundan sonra bütçe yapılırken arkadaşları
mızın, bütçe yapılırken; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına ve Hazineye 6 milyar liradan fazla
gelir temin eden bir Bakanlığa bu gibi ödenek
ler ayrılırken biraz cömert davranmalarını istir
ham edeceğim, saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti
yen? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylama muameelleri bitmiştir, kupaları
kaldırınız. Maddelere geçiyoruz.
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne 750 750 lira ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli
okutuyorum.
Eklenen
B.
Lira
(A/l)
Tekel Genel Müdürlüğü
12.000 Personel giderleri
480 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

750

250 000

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
52,000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420
nci (Tekel safi hasılatı) maddesine 750 750 lira
eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük
ve Tekel bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bunu takibeden, gelecek birleşimde açık
oylarınıza arz edilecektir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama
sına 32 sayın üye katılmış; 25 }kabul, 7 ret oyu
çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığı cihetle oy
lama gelecek birleşimde tekrar edilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çesine ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasa-

• l

«*•>
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rısınm yapılan açık . oylamasına 24 sayın tiye
katılmıştır; 21 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır. Gele
cek birleşim oylama muamelesi tekrar edilecek
tir.
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasında çoğunluk sağlanamıyacağı
cihetle gelecek birleşimde açık oy muamelesi ya
pılacaktır. Yarın sabah.
Birleşime, 23 Şubat Cuma günü - Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapa- .
tıyorum.
Kapanma saati : 01,20

•M-
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Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
••Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
" Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Tahir YücekÖk
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Osman Atilla
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşp.
AĞRİ
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay
ANTALYA
Hasan Akçahoğlu
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit' Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes

İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Ahmet İhsan Kırımlı
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BlTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Kasım önadım
Ö. Doğan Öztürkmcn
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Tahir
Akman
t
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı .
Ahmet Uysal
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Hasan Değer
ELÂZIĞ
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu

: 450
: 259
: 195
: 61
:
3
: 186
: 5

edenler]'
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
ibrahim Etem Kıltıçoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKARİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali ihsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
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Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
?
Muhiddin Güven , ,
A bdurrahman Şeref Lâç
Osman Özer
I. Hakkı Tekinel .
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Hüsamettin Gümüşpala
İhsan Gürsan
Şinasi Osma
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
'
Mehmet Ateşoğlu
Fehmi. Cumalıoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
*
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Turkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver

N
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Kadri Eroğan
Vefik Pirmçeiüğlıu
Hüseyin Yaycıoğlu
Muslihiddin Cürer
Şerafettin Paker
MARDİN
Nazmı Oğuz
SAMSUN
Ala Fuat Alişan
MUĞLA
Melâhat Gedik
İzzet Oktay
ilhan Tekinalp
Osman Şahinoğlu
MUŞ
Namık Kemal Tülıezoğlu
Kemal Aytaç
SİİRT
NEVŞEHİR
Hüseyin
Hüsnü Oran
KÜTAHYA
ibrahim
Boz
Adil Yaşa
Mesut Erez
Ali Baran Numanoğlu
SİNOP
Mehmet Ersoy
NİĞDE
Mustafa Kaptan
Kemal Kaçar '
İsmail Hakkı Yıldırım Ya5ar Arıba$
SİVAS
Oğuzdemir Tüzün
Nihat Doğan
MALATYA
Haydar Özallp
Seyfi Kurtbek
Hamit Fendoğlu
ORDU
MANİSA
Cevad Odyakmaz
Feridun Cemal Erkin
Neriman Ağaoğlu
Tahsin Türkay
Ferda Güley
Süleyman Çağlar
TEKİRDAĞ
Hamdi Mağden
Muammer Dirik
Halil
Başol
Sadi Pehlivanoğlu
Mithat Dülge
Ilyas Demir
Kemal Şensoy
önal Sakar
RlZE
Nahit Yenişehirlioğlu
TOKAT
Erol Yılmaz Akçal
M. Şükrü Çavdaroğlu
MARAŞ
İsmail Sarıgöz
Osman Hacıbaloğlu
Veysi Kadıoğlu
Bedrettin Karaerkek
Enver Kaplan
SAKARYA
Osman Saraç
Hacı Ahmet Özsoy
Nuri Bayar
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
M. Ziyaeddin lıerdem
Mehmet Necati Kalaycı
Mekki Keskin
Sait Sma Yücesoy

TRABZON
Ahmet Çcbi
Ekrem Dikmen
Sölâhattin Güven
Ahmet Şener
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
»ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
BİLECİK
ADANA
ismail Selçuk Çakıroğlu
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
BİNGÖL
Bekir Tünay
Cemal Yavuz
ADIYAMAN
BURSA
Süleyman Arif Emre
Sadrettin Çanga
AFYON KARAHİSAR
ÇANKIRI
Murat Öner
Dursun Akçaoğlu
AMASYA
ÇORUM
Kâzım Uluaoy
Hasan Lâtif Sarıyüce
ANKARA
DENİZLİ
ismail Rüştü Aksal
Muzaffer Karan
I. Sıtkı Hatipoğkı
DİYARBAKIR
ANTALYA
Tarık
Ziya Ekinci
Hüseyin Avni Akın
Feyzi Kalfagil
(Yüzbaşı)
EDİRNE
AYDIN
Ahmet Bilgin
Mustafa Şükrü Koç
ESKİŞEHİR
BALHÎESÎR
Hayrı Başar
Mesut Ozansü

GİRESUN
Kudret Bosuter
M. Kemal Çilesiz
HATAY
Hüsnü Özkan
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Suphi Baykam
Orhan Birgit
A. Coşkun Kırca
Selim Sarper
Fuad Sirmen
İZMİR
Şeref Bakşık
Lebit Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
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KAYSERİ
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
ismet Kapısız
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA '"
Mehmet Delikaya
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Mustafa Ok
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MUĞLA
Seyfi Sadi Pencr.p

SİNOP
Niyazi Özgüç

NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

SİVAS
Orhan Kabibay

RİZE
Mazhar Basa

TOKAT
İrfan Solmazer

22 . 2 . 1968
TRABZON
Hamdı Orhon
Alii Rıza Uzuner
URFA
j Behiee Hatko (Boran)
UŞAK
j Ali Rıza Akbıyıkoğlu

VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekimserler]
BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî Islimyeli

KASTAMONU
1. Hakkı Yılanlıoğlu

[Oya kaiümıy anlar]
BALIKESİR
ADANA
Cihat Bilgehan (B.)
Mahmut Bozdoğan
Süreyya Koç
Ali Bozdoğanoğlu
Mevlüt
Yılmaz
Turhan Dilligil
BOLU
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet 'Topaloğlu (B.) Ş. Nihat Bayramoğlu
AFYON KARAHİSAR Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
'Mustafa Akalın
Komal Demir
Muzaffer Özdağ
Hasan Özcan
AĞRI
Hami Tezkan
Nevzat Güngör
BURDUR
Kasım Küfrevi
1. Hakkı Boyacıoğlu
AMASYA
Fethi Çelikbaş
Ahmet Demiray
Faik Kırbaşlı
ANKARA
BURSA
Kemal Bağcıoğlu
Cemal Külâhlı
Hüseyin Balan
Barlas Küntay
Osman BöLükbaşı (î.)
ibrahim Öktem
Rıza Kuas
Mustafa Tayyar (I.)
Emin Paksüt
Mehmet
Turgut (B.)
llyas Seçkin
Ahmet
Türkel
(B.)
Hasan Tez
Bahri
Yazır
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeş
ÇANAKKALE
Ahmet Üstün
Cihad Baban
Mustafa Kemal Yılmaz Şefik inan
Refet Sezıgin (B.)
ANTALYA
ÇANKIRI
Rafet Eker
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Osman Zeki Yüksel
ÇORUM
ARTVİN
Hilmi İncesulu
Turgut Altunkaya
AYDIN
DENİZLİ
Nahit Menteşe
Fuat Avcı
Regat özarda
Mehmet Salih Baydil
Kemal Ziya öztürk
Hüdai Oral
M. Kemal Yılmaz
Atıf Ş'ohoğlu (Bçk.V.)
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DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Reeai îskenderoğlu
EDİRNE
Ilhami Ertem (B.)
Nazmi Özoğul
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
ERZİNCAN
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
Cevat önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi öztürk (B.)
Ertugrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
AH İhsan Göğüs
Hüseyin încioğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çtelikkan
-

HATAY
Yahya Kanbolat
TaLât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
Tahsin Argun
Süleyman Demirel
(Başbakan)
IÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Sadettin Bilgiç (B.)
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertugrul
Orhan Seyfi Orhon
Kaya özdemir
Ilhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç
İZMİR
Şevket Adalan
Mehmet Ali Ayt&ş
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Settar Iksel
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Mustafa Uyar
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KARS
Sevinç Düşünsel
Celâl -Nuri Koç
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Ali öızkan (B.)
Mehmet Yüceler
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
îsımail Arar (Bşk. V.)
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinrçer (B.)
İhsan Kabadayı
Yunus Koçak
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
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KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
İsmet İnönü
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' ORDU
Raif Aybâr
Ata Bodur
Arif i Hikmet Onat
RİZE
Ocvat Yalçın

MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt

SAKARYA"
Ekrem Alican
Hayrettin Uysal

MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin

SAMSUN
'Yaşar Akal
Kânıran Evliyaoğlu
Ilyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SÜRT
Abdüüıalim Araş
Misbah Ongan

MUŞ
Ncrmin Neftçi
Kâmil Özsanyrldız

SİNOP
Hilmi işgüzar
Cemil Karahan

NİĞDE
Ruhi Soyer
Mehmet Altmsoy

SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman

MARDİN
Esat Kemal Aybar
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneşjtan
Fuat Uluç

[Açıl* üyelikler]
Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urtfa

1
1
1
1
1

Yelkûn

5
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Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Halil Balkıs
Mahmut Çetin
VAN
Muslih Görentaş (t. Ü.)
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmh
Celâl Sunıgur (1. Ü.)
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kemal! Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 48

22 . 2 . 1968

O : 3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Tasan kanunlaşmıştır)
üyr> sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimlerler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Tabir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşii
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
Hasan "Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna

:
:
:
:
:
:
:

450
262
193
68
1
183
5

edenler]

Kevni Nedimoğlu
Yüksel Menderes
İsmet Sezgin
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
BALIKESİR
Adnan Akın
ERZURUM
ibrahim Aytaç
Nihat Diler
Ahmet İhsan Kırımlı
Necati Güven
Cihat Turgut
Ahmet Mustafaoğlu
Mehmet Zeki Yücetürk İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
BİLECİK
Mehmet İsmet Angı
Sadi Binay
BİNGÖL
GAZİANTEP
M. Emin Gündoğdu
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
BİTLİS
Mahmut Uygur
Cevdet Geboloğlu
Süleyman Ünlü
Zarife Koçak
GİRESUN
BURSA
ibrahim Etem Kıhçoğlu
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
GÜMÜŞANE
Kasım Önadım
Necati Akagün
Ö. Doğan öztürkmcn
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
ÇANAKKALE
HAKKÂRİ
Ahmet Nihat Akay
Ali Karahan
Muammer Baykan
HATAY
ÇANKIRI
Sabahattin Adalı
Tahir Akman
Abdullah Çilli
Mehmet Ali Arsan
Talât Köseoğlu
ÇORUM
Şemsettin Mursaloğlu
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı '
İSPARTA
Ahmet Uysal
İrfan Aksu
Nejdet Yücer
Ali İhsan Balım
DENİZLİ
İÇEL
Zafer Nihat Özel
Mazhar Arıkan
Remzi Şenel
Kadir Çetin
DİYARBAKIR
Celâl Kılıç
Hasan Değer
İSTANBUL
ELÂZIĞ
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Samet Güldoğan
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Tekin Erer
Nuri Eroğan
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç
Osman Özer
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Hümmettin Gümüşpala
İhsan Gürsan
Şinasi Osma
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
t. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver

M. Meclisi
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Enver Kaplan
Hacı Ahmet Özsoy
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Esıat Kemal Aybar
KONYA
Nazmi Oğuz,
M. Ziyaeddin Izerdem
MUĞLA
Mehmet Necati Kalayeı
izzet ''Oktay
İsmet Kapısız
ilhan Teldim]p
Mekki Keskin
MUŞ
Sait Sına Yücesoy
"Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
KÜTAHYA
ibrahim Boz
Mesut Erez
Ali Baran Numanoğh
Mehmet Ersoy
Kemal Kaear
NlĞDB
ismail Hakkı Yıldırım.
Yaşar Arıbaş
Oğuzdemir Tüzün
MALATYA
Haydar Özalp
Hamit Fendoğlu
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
Mithat Dülg®
Önol Sakar
Nahit Tenigfihirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu

ORDU
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Hamdi Mağden'
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şcnsoy
RİZE
Erol Yılmaz Akç.al
İsmail Sarıgöz

22 , 2 . 1968
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Osman Saraç
SAKARYA v
TRABZON
Nuri Baya i'
Ahmet Cebi
Kadri Eroğan
Ekrem Dikmen
Muslilıittin Gürcr
Solâhattin Güven
Şerafettin Paker
Ömer Usta
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
TUNCELÎ
Melâhata Çedik
• Kenan Aral
Osman Şahinoğlu
URFA
Namık Kemal Tülezoğlu
Necmettin Cevheri
SİİRT
Cemal Güven
Hüseyin Hüsnü Oran
Ramazan Tekeli
Adi i Yaşa
UŞAK
SİNOP
Orhan Dengiz
Mustafa Kaptan
M. Fahri Uğrasızoğlıı
SİVAS
VAN
Nihat Doğan
Kin yas Kartal
Seyfi Kurtbek
YOZGAT
Oevad Odyakmaz
İsmail Hakkı Akdoğan
Talisin Türkay
Turgut Nizamoğlu
TEKİRDAĞ
Ntjşet Tanrıdağ
Halil Başol
ZONGULDAK
İlyas Demir
Talât Asal
TOKAT
'
M. Şükrü Çavdaroğlu Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Osman Hacıbaloğlu
S. Tekin Müftüoğlu
Bedrettin Karacrkek

[Reddedenler]
ADANA
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tünay
AFYON KARAHlSAR
Murat Öner
AMASYA
Kâzım Ulusoy
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
I. Sıtkı Hatipoğlu
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Fennî îsliımyeli
Mesut Ozansü

' ESKİŞEHİR
BİLECİK
İsmail Selçuk Çakır oğlu Hayri Başar
GİRESUN
BİNGÖL
Cemal Yavuz
Kudret Bosuter
M. Kemal Çilesiz
BURSA
PIATAY
Sadrettin Çanga
Hüsnü Özkan
ÇANKIRI
İSTANBUL
Dursun Akçaoğlu
Hüseyin Ataman
ÇORUM
Suphi Baykam
Hasan Lâtif Sarıyüee
Orhan Bir git
DENİZLİ .
Orhan Erkan!ı
Muzaffer Karan
Orhan Eyüboğlu
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi IvaH&g'il
EDİRNE
Ahmet Bilgin
ELÂZIĞ
Kemal Satır

A. Coşkun Kırca
Selim Sarper
Fuad Sirm.cn
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakçık
Lebit Yurdoğlu

KARS
Turgut Göle
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
* KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İh »an Kabadayı
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Delikaya

M. Meclisi
Şaban Erik
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NEVŞEHİR

TOKAT

S. Hakkı Esatoğlu
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
RİZE
Mustafa Ok
Mazhar Basa
MARAŞ
Vefik Pirinçcioğl/u

SİNOP
Niyazi Özgüç

MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap

Orhan Kabibay
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İrfan Solmazer
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner

SİVAS

URFA
Behice Hatko (Boran)

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekınser]
BALIKESİR
Enver Güreli
[Oya kal
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Muzaffer Özdağ
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (î.)
Rıza Kuas
temin Paksüt
tlyas Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
ARTVtN
Turgut Altunkaya

AYDIN
Nahit Menteşe
Reşat Özarda
Kemal Ziya Öztürk
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B,)
Süreyya Koç
Mevlüt Yılmaz
BOLU
Ş. Nihat Bayram oğlu
Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Deımir
Hasan Özcan
Hami Tezkan
BURDUR
t. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı
BURSA
Barlas Küntay
İbrahim Öktem
Mustafa Tayyar (1.)
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan
Refet Sozıgin (B.)

yıtyanları
Seyfi öztürk (B.)
ÇANKIRI
Nurettin Ok (B§k. V.) Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
ÇORUM
GAZİANTEP
Hilmi incesulu
Ali
İhsan
Göğüs
DENIZLI
Hüseyin Incioğlu
Fuat Avcı
Hüseyin Yılmaz
Mehmet Salih Baydil
GİRESUN
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) Ali" Cüceoğlu
Nizamcttin Erkmen
DİYARBAKIR
Ali
Köymen
Yusuf Azizoğlu
GÜMÜŞANE
Metin Cizreld
Ali ihsan Çelikkan
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
HATAY
ilhamı Ertem (B.)
Yahya Kanbolat
Nazmi Özoğul
Reşat Mursaloğlu
Türkân Seçkin
İSPARTA
ELÂZIĞ
Tahsin Argun
Nurettin Ardıçoğlu
Süleyman Demirci
Ömer Eken
(Başbakan)
ERZİNCAN
İÇEL
Nafiz Giray
Kemal Ataman
Sadık Perinçek
Burhan Bozdoğan
İsmail Çataloğlu
Âdil Sağıroğlu
C. Sadık Kutlay
ERZURUM
İSTANBUL
Turhan Bilgin
Çetin Altan
Gıyasettin Karaca
Sadun Aren
Cevat Önder
Mehmet Ali Aybar
Nihat Pasinli
Sadettin Bilgiç (B.)
Adnan Şenyurt
Ferruh Bozbeyli
ESKİŞEHİR
(Başkan)
Şevket Asbuzoğlu
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M. Meclisi
Mustafa Ertuğrul
Orhan Seyfi Orhon
Kaya* Özdemir
İlhamı Sancar
Ahmet Tahtakılıç
İZMİR
Şevket Adalan
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erclem (B.)
Arif Ertunga
Settar İksel
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Mustafa Uyar
KARS
Serine' Düşünsel
Celâl Nuri Koç
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil ToközMi
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan (B.)
KIRŞEHİR
Mcmduh Erdemir
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)

B : 48
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MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Arif Hikmet Onat

KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
Yunus Koçak
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih Özfakih
Faruk Sükan (B.)
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin

RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Allican
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Ilyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel

MALATYA
Hüseyin Doğan
Lûtfi Evliyaoğlu
İsmet inönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bay azıt
MARDİN
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneşjjtan
Fuat Ulnç
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin

SİİRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ongan
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Cemil Karahan

[Açık

üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urf a

1
1
1
1
1

Y«kû*
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SİVAS
Nasuh Nazif Aralan
Gıyasettin Dumam
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
M. Kemal Palıaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Halil Balkıs
Mahmut Çetin
VAN
Muslih Görentaş (I. Ü.)
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmk
Celâl Sungur (l.Ü.)
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kemal Doğan Sungnn

M. Meclisi
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenlıer
Reddedenler
Çekinserler
("»ya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif AtaLay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
\li İhsan Ulubahşji
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala

Yüksel Menderes
ismet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
ibrahim Aytaç
Ahmet ihsan Kırımlı
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Bin ay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BlTLlS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Ö. Doğan Öztürkmen

ANKARA
Orhan Alp (B.)
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay

ÇANAKKALE
Vhmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
ELÂZIĞ
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu

ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
îhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna

:
:
:
:
:
:
:

450
260
1-89
68
3
185
5

edenler]
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Nihat Diler
*
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
GAZİANTEP
Kâımil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
İbrahim Etem Kılııçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Celâl Kılıç
tSTANBUL
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Muhiddin Güven
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Abdurrahman Şeref Lâç
Osman Özer
t. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Hüsamettin Gümüşpala
ihsan Gürsan
Şinasi Osma
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu

M. Meclisi
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SAMSUN'
MUĞLA
KONYA
Ali Fuat Alışan
M. Ziyaeddin Izerdem îızızet Oktay
Melâhat Gedik
Mehmet Necati Kalaycı ilhan Tekinalp
Osman Şahinoğlu
Mekki Keskin
MUŞ
Namııt
Kemal Tülezoğhı
Sait Sına Yücesoy
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
KÜTAHYA
SİİRT
Mesut Erez
ibrahim Boz
Abdülhalim Araş
Mehmet Ersoy
Ali Baran Numanoğlu
Hüseyin Hüsnü Oran
Kemal Kaçar
NİĞDE
Adil Yaşa
İsmail Hakkı Yıldırım Yaşar Arıbaş
SİNOP
Oğuzdemir Tüzün
MALATYA
Mustafa
Kaptan
Haydar Özallp
Hamit Fendoğliu
ORDU
MANİSA
SİVAS
Feridun
Cemal Erkin
Neriman Ağaoğlu
Nihat Doğan
Ferda Güley
Süleyman Çağlar
Seyfi Kurtbck
Ham di Mağden
Muammer Dirik
Cevad Odyakmaz
Sadi Pehlivanoğlu
Mithat Dülge
Tahsin Türkay
Kemal Şcnsoy
Ön ol Sakar
TEKİRDAĞ
RlZE
Nahit Yenişehirlioğlu
Halil
Başol
TCrol Yılmaz Akçal
MARAŞ
Ilyas
Demir
ismail Sarıgöz
Vcysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
TOKAT
SAKARYA
Hacı Ahmet Özsoy
Nuri Bayar
M. Şükrü. Çavdaroğlu
Kadri Eroğan
Osman Hacıbaloğlu
MARDİN
Muslihittin Gürer
Bedrettin Karaerkek
Esat Kemal Ay bar
Şerafettin Paker
Nazmi Oğuz
Osman Saraç

TRABZON
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Or-han Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
ADANA
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tünay
AFYON KARAHISAR
Murat Öner
AMASYA
Kâzım Ulusoy
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
I. Sıtkı Hatipoğhı
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç

BALIKESİR
Mesut Ozansü
BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlu
BURSA
Sadrcttin Çanga
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
DBNlZLl
Muzaffer Karan
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil

EDİRNE
Ahmet Bilgin
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ESKİŞEHİR
Hayrı Başar
GİRESUN
Kudret B o sut er
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞ A NE
Necati Akagün
HATAY
Hüsnü Özkan
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Suphi Baykam
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Orhan Birgit
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
IZMlR
Lebit Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Osman Yeltekin
"KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler

M. Meclisi
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
DENİZLİ
Nihat Erim
KONYA
İhsan Kabadayı
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Delikaya
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RİZB
Mazhar Basa
SAMSUN
MANİSA
llyas Kılıç
Şevket Raşit Hatipoğlu
SİNOP
Mustafa Ok
Niyazi Özgüç
MARAŞ
SİVAS
Vefik Pirinçcioğlnı
Orhan Kabibay
Hüseyin Yaycıoğlu
TOKAT
MUĞLA
trfan Solmazer
Seyfi Sadi Pencap
TRABZON
NEVŞEHİR
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
S. Hakkı Esatoğlu
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu

Ali Rıza Uzuner
URFA
Behice Hatko (Boran)
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodaman oğlu
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekinserler]
KASTAMONU

BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî îslimyeli

1. Hakkı Yılanlıoğlu

[Oya
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
AFYON KARAHISAR
Mustafa Akalın
Muzaffer Özdağ
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (î.)
Rıza Kuas
Emin Paksüt
llyas Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Rafet Eker

Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Nahit Menteşe
Reşat Özarda
Kemal Ziya Öztürk
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Süreyya Koç
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
Hasan Özean
Hami Tezkan
BURDUR
t. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı

katılmıyarilar]
BURSA
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Barlas Küntay
ibrahim öktem
Ömer Eken
Mustafa Tayyar (1.)
ERZİNCAN
Mehmet Turgut (B.)
Nafiz Giray
Ahmet Türkel (B.)
Sadık Perinçek
Bahri Yazır
Âdil Sağıroğlu
ÇANAKKALE
ERZURUM
Cihad Baban
Turhan Bilgin
Şefik înan
Gıyasettin Karaca
Refet Seızıgin (B.)
Cevat Önder
ÇANKIRI
Nihat Pasinli
Nurettin Ok (B§k. V.) Adnan Şenyurt
ÇORUM
ESKİŞEHİR
Hilmi İncesulu
Şevket Asbuzoğlu
DENİZLİ
Seyfi öztürk (B.)
Fuat Avcı
Ertuğrul Gazi Sakarya
Mehmet Salih Baydil
Aziz Zeytinoğlu
Hüdai Oral
GAZİANTEP
Âtif Şohoğlu (Bsk. V.) Ali İhsan Göğüs
DİYARBAKIR
Hüseyin İncioğlu
Yusuf Azizoğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Metin Cizreld
Ali Cüceoğlu
Recai Iskenderoğlu
Nizamettin Erkmen
EDİRNE
Ali Köymen
llhami Ertem (B.)
GÜMÜŞANE
Nazmi Özoğul
Ali İhsan ÇelikkanTürkân Seçkin
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M. Meclisi
HATAY
Yalıya Kanbolat
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
Tahsin Argun
SüLeyman Dernirel
(Başbakan)
İÇEL
Kadir Çetin
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Sadettin Bilgiç (B.)
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Seyfi Orhon
Kaya Özdemir
İlhamı Sanear
Ahmet Tahtakılıç
IZMÎR
Şevket Adalan
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Settar îksel
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
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Mustafa Uyar
KARS
Sevinç Düşünsel
Celâl Nuri Koç
Âdil Kurtel

MARAŞ
Keımalî Bayazıt
MARDİN
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal

KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan (B.)
KIRŞEHİR
Mcmduh Erdemir
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Diınçer (B.)
ismet Kapısız
Yunus Koçak
Nazif Kurucu
Seyit Faruy Önder
Fakih Özfakih
Faruk Sükan (B.)
KÜTAHYA

Seyfi Güneşjtan
Fuat Uluç

Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
ismet İnönü

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Cemil Karahan

NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Arif Hikmet Onat
RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Aliican
Hayrettin Uysal

T^

1 *

Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa

Yekûn
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1
1
1
1
1

TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü

VAN
Müslih Görentaş (1. U.)
w

1

Kamran Evlıyaoglu
Salâhattin Kılıç
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
üy elikler]

V -£i-KJ

URFA
Halil Balkıs
Mahmut Çetin

SAMSUN
Yaşar Akal
A

SlVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
M. Kemal Paliaoğlu
Gültekin Sakarya
KJJ-

MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız

TV*~

MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten
[Açık
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YOZGAT
Vusuf Ziya Bahadmltı
Celâl Sungur (l.Ü.)
ZONGULDAK
S. Eıkmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi
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KaryoUarı Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bü tçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıy anlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşıi
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Türkay
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Om an Avcı
Mustafa Rona

AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Ahmet İhsan Kırımlı
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Ö. Doğan Öztürkmen
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
Nejdet Yrücer
DENİZLİ
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel

:
:
:
:
:
:
:

450
258
188
68
2
187
5

edenler]
DİYARBAKIR
Hasan Değer
ELÂZIĞ
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
İbrahim Etem Kılııçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah 01114
Şemse+tin Mursaloğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
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Celâl Kılıç
İSTANBUL
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç
Osman Özer
İ. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Hüsamettin Gümüşpala
thsan Gürsan
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
İ. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner

M. Meclisi
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MARAŞ
Mehmet Orhan Türkkan
Vcysi Kadıoğlu
KIRŞEHİR
Enver Kaplan
Mehmet Güver
Hacı Ahmet üzsoy
KOCAELİ
Hüseyin Yaycıoğlu
Sedat Akay
MARDİN
Süreyya Sofuoğlu
Esat Kemal Aybar
Şevket Ustaoğlu
Nazmi Oğuz
MUĞLA
KONYA
tzzet
Oktay
M. Ziyaeddin Izerdem
Mcrnmet Necati Kalaycı ilhan Tekinalp
MUŞ
Mckki Keskin
Kemal Aytaç
Sait Sına Yücesoy
NEVŞEHİR
KÜTAHYA
ibrahim Boz
Mesut Erez
Ali Baran Numanoğlu
Mehmet Ersoy
NİĞDE
Kemal Kaçar
Yaşar Arıbaş
ismail Hakkı Yıldırım
Haydar Özalp
MALATYA
Oğuzdemir Tüzün
Hamit Fendoğlu
ORDU
Feridun Cemal Erkin
MANİSA
Ferda Gül ey
Neriman Ağaoğlu
Hamdı
Mağden
Süleyman Çağlar
Şadı
Pehlivanoğlu
Muammer Dirik
Kemal Şensoy
Mithat Dülge
Önol Sakar
Nahit Yenişehirlioğlu

RİZE
Erol Yılmaz Akçal

22 . 2 . 1968
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ismail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
Şcrafettin Paker
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Melâhat Gedik
Osman Şahinoğlu
Namık Kemal Tüliezoğlu
SIIRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
Adil Yaşa
SlNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Nihat Doğan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
tlyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu

Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
BURSA
ADANA
Sadrettin Ganga
Ali Karcı
ÇANKIRI
Kemal Sarıibrahimoğlu
Dursun
Akçaoğlu
Bekir Tün ay
ÇORUM
AFYON KARAIIISAR
Hasan Lâtif Sarıyüce
Murat Öner
DENİZLİ
AMASYA
Muzaffer Karan
Kâzım Ulusoy
ANKARA
DİYARBAKIR
ismail Rüştü Aksal
Metin Cizreli
t. Sıtkı Hatıpoğhı
Tarık Ziya Ekinci
ANTALYA
Feyzi Kalfagil
Hüseyin Avni Akm
EDİRNE
(Yüzbaşı)
Ahmet Bilgin
AYDIN
ELÂZIĞ
Mustafa Şükrü Koç
Kemal Satır
BALTKESIR
Mesut Ozansü
GİRESUN
Kudret Bosuter
BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlu M. Kemal Çilesiz

GüMÜŞANE
Necati Akagün
HATAY
Hüsnü Özkan
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Suphi Baykam
Orhan Birgit
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
IZMlR
Şeref Baktık
Lebit Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Muzaffer Şamiloğlı
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Osman Yeltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumahoğlu
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
ihsan Kabadayı
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Delikaya
MALATYA
Şaban Erik

M. Meclisi
Lûtfi Evliyaoğlu
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TOKAT

RİZE

Mazi'ar Basa
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
SAMSUN
Mustafa Ok
llyas Kılıç

irfan Solmazer

MARAŞ
Vefik Pirinçcioğl/u

SİNOP
Niyazi Özgüç

TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şenel
AH Rıza Uzuner

NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

SİVAS
Orhan Kabibay

URFA
Bchice Hatko (Boran)

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekinserler]
BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî Isliımyeli
[Oya
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topa!oğlu (B.)
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Muzaffer Özdağ
AĞRİ
Nevzat Güngör
Kasım Küfrovi
AMASYA
Ahmet Demiray

katılmıyanlar]

AYDIN
Nahit Menteşe
Reşat Özârda
Kemal Ziya Öztürk
M. Kamal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Bilgeban (B.)
Süreyya Koç
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
Hasan Özcan
Hami Tezkan

ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (î.)
Rıza Kuas
Emin Paksüt
BURDUR
tlyas Seçkin
I.
Hakkı
Boyacıoğlu
Hasan Tez
Fethi
Çe'likbaş
H. Turgut Toker (B. )
Faik Kırbaşlı
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
BURSA
Mustafa Kemal Yılmaz Barlas Küntay
ANTALYA
İbrahilm Öktenı
Rafet Eker
Mustafa Tayyar (I.)
Osman Zeki Yüksel
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel (B.)
ARTVİN
Bahri
Yazır
Turgut Altunkaya

ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan
Refet Seızıgin (B.)
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Hilmi incesulu
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil
Hüdai O rai
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.)
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğl/u
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Ilhami Ertem (B.)
Nazmi Özoğul
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
ERZİNCAN
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
Cevat Önder
Nihat Pasinli
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Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Seyfi Öztürk (B.)
Ertıığrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çelikkan
HATAY
Yahya Kanbolat
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
Tahsin Argun
Sül/eyman Demirel
(Başbakan)
IÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
C. Sadık Kutlay

M. Meclisi
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Aid Aybar
Sadettin Bilgiç (B.)
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Seyfi Orhon
Kaya Özdemir
llhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç
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KARS
Sevinç Düşünsel
Celâli Nuri Koç
Âdil Kurtel

KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan (B.)
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
ismet Kapısız
Yunus Koçak
Nazif Kurucu
Seyit Faruk Önder
Fakih Özfakih
Faruk Sükan (B.)
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
ismet inönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt

KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü

* MARDİN'"
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal

İZMİR
Şevket Adalan
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Settar Iksel
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osma
Cemal Hakkı Selek
Mustafa Uyar

[Açık
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Seyfi Güneşıtan
Fuat Uluç
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin
Seyfi Sadi Pencap
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NlĞDE
Mehmet Altmsoy
Ruhi Soyer
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Arif Hikmet Onat
RlZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alacan
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Salâhattin Kılıç
Süreyya XTluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SllRT
Misbah Ongan
SİNOP
Hilmi işgüzar
üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa

1
1
1
1
1

Yekûn

5
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Cemil Karahan
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
M. Kemal Palıaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Halil Balkıs
Mahmut Çetin
VAN
Muslih Görentaş (t. Ü.)
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmla
Celâl Sungur (İÜ.)
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

: 450
: 32
: 25
:
7
: 0
: 413

Açık üyelikler :
[Kabul
ADANA
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
BALIKESİR
Adnan Akın
BURSA
Kasım Önadım
EDİRNE
Nazmi Özogul

İSTANBUL
\uri Eroğan
IZMIR
Hüsamettin Gümüşpala
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
M. Ziyaeddin îzerdem
Sait Sına Yücesoy

5

edenler]
MANİSA
Ertuğrul Akça
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
ORDU
Hamdi Mağden
SAMSUN
Melâhat Gedik
Salâhattin Kılıç
SİİRT
Abdülhalim Araş

TEKİRDAĞ
Halil Başol
îlyas Demir
TOKAT
Osıran Saraç
TRABZON
Ahmet Cebi
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
YOZGAT
Neşet Tanrıdağ

[Reddedenler]
BOLU
Kemal Demir
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil

KAYSERİ
Mehmet Yüceler
KOCAELİ
Nihat Erim
[Oya

KONYA
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş

TRABZON
Hamdi Orhon

katılmıyanlar]

AFYON KARAHlSAR
ADANA
Mustafa Akalın
Hasan Aksay
Osman Attila
Mahmut Bozdoğan
Mehmet Göbekli
Ali Bozdoğanoğlu
Şevki Güler
Turhan Dilligil
Murat Öner
Kasım Gülek
Muzaffer özdağ
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu Ali ihsan Ulubahşji
ibrahim Tekin (B.)
AĞRI
Abdülbâri
Akdoğan
Ahmet Topaloğlu (B.)
Nevzat Güngör
Bekir Tün ay
Kasım Küfrevi
ADIYAMAN
AMASYA
M. Arif Atalıay
Ahmet Demiray
Süleyman Arif Emre
Nevzat Şener
Ali Turanb
Ali Celâlettin Topala

Kâzım Ulusoy
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.)
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı (I.)
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
1. Sıtkı Hatipoğlıu
Rıza Kuas
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
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Ilyas Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Tioker (IB.)
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel

M. Meclisi

22 . 2 . 1968

B : 48

İbrahim Öktem
Ö. Doğan Öztürkmen
Mustafa Tayyar (1.)
Mehmet Turgut ((B.)
Ahmet Türkcl (B.)
Bahri Y"azır
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Muammer Baykan
Şefik İnan
Refct Sezjgin (B.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bışk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
Nejdet Yücer
BİLECİK
DENİZLİ
Sadi Bin ay
Fuat Avcı
İsmail Selçuk Çakıroğlu
Mehmet Şalin Baydil
BİNGÖL
Muzaffer Karan
M. Emin Gündoğdu
Hüdai Oral
Cemal Yavuz
Zafer Nihat Özel
BİTLİS
Remzi Şenel
Cevdet Geboloğlu
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.)
Zarife Koçak
DİYARBAKIR
BOLU
Yusuf Azizoğlu
Ş. Nihat Bayramoğlu
Metin Cizreli
Halil İbrahim Cop
Hasan Değer
Ahmet Çakmak
Tarık Ziya Ekinci
Hasan özcan
Recai Iskenderoğkı
Hami Tezkan
EDİRNE

ARTVİN
Turgut Altıihkaya
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Mustafa Şükrü Koç
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat Özarda
Kemal Ziya Öztürk
İsmet Sezgin
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Fennî Islimyeli
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Cihat Turgut
Meyi üt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk

BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı
BURSA
Sadrettin Çanga
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay

Ahmet Bilgin
İlhami Erteım
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
Kemal Satır

O : 3

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(Ü.) '

Nafiz Giray
Sadık Perinçek
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Ccvat Önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Arığı
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytin oğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin İncioğlu
Kâmlil Oıcak (B.)
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GÎRESUN
Kudret Bosuter
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kıhçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Aka gün
Ali İhsan Çelikkan
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
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Yahya Kanbolat
Talât Kösooğlu
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
Ali İhsan Balım
Süleyman Dtmirel
(Başbakan)
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
İsmail Çataloğlu
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Al tan
Sadun A ren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Sadettin Bilgiç (B.)
Orhan Bir git
Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Orhan Erk anlı
Mustafa Ertuğıul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
A. Coşkun Kırca
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
Osman Özer
Kaya Özdemir
llhami Sancar
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker

M. Meclisi
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
İhsan Gürsan
Settar Ikşel
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osma
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
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Mehmet Orhan Türkkan
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Süleyman Onan
İsmail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu

O : 3

MARAŞ
Kadri Eroğan
Kemali Bayazıt
Nuri Bayar
Veysi Kadıoğlu
Muslihittin Gürer
Enver Kaplan
Şerafettin Paker
Hacı Ahmet Özsoy
Hayrettin Uysal
Vefik PirinçcioğLu
SAMSUN
Hüseyin Yaycıoğlu
Ali Fuat Alişan (B.)
MARDİN
Yaşar Akal
Esat Kemal Aybar
Kâmran Evliyaoğlu
İbrahim Aysoy
KONYA
Ilyas Kılıç
Rifat Baykal
Lütfi Akdoğan
Osman Şahinoğlu
Seyfi Güneştan
Selçuk Aytan
Namık Kemal Tülezoglu
Nazmi Oğuz
BalH Dağdaş (B.)
Süreyya Uluçay
Fuat Uluç
Hasan Dinçer (B.)
Bahattin Uzunoğlu
MUĞLA
ihsan Kabadayı
Şevki Yücel
Mehmet Necati Kalaycı Adnan Akarca
İzzet Oktay (1. Ü)
SİİRT
İsmet Kapısız
Seyfi Sadi Pencap
Mekki Keskin
Misbah Ongan
Turan Şahin
Yunus Koçak
Hüseyin Hüsnü Oran
ilhan Telana! p
KARS
Nazif Kurucu
Adil Yaşa
MUŞ
Lâtif Aküzüm
Seyit Faruk Önder
SİNOP
Kemal Aytaç
Abbas Ali Çetin
Fakih Özfakih
Hilmi
işgüzar
Nermin Neftçi
Sevinç Düşünsel
Faruk Sükan (B.)
Mustafa Kaptan
Kâmil Özsarıyıldız
Cengiz Ekinci
Cemil Karahan
KÜTAHYA
Turgut Göle
NEVŞEHİR
Niyazi
Özgüç
Ahmet
Can
Bilgin
Celâl Nuri Koç
S. Hakkı Esatoğlu
Mesut Erez
Âdil Kurtel
SİVAS
Ali Baran Numanoğlu
Mehmet Ersoy
Muzaffer Şamiloğlu
Nasuh Nazif Arslan
NİĞDE
Kemal Kaçar
Osman Yeltekin
Nihat Doğan
Mehmet Altmsoy
ismail Hakkı Yıldırım
Gıyasettin Duman
KASTAMONU
Yaşar Arıbaş
MALATYA
Orhan Kabibay
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ruhi Soyer
Mehmet
Delikaya
Kâzım
Kangal
Adil Aydın
Oğuzdemir Tüzün
Hüseyin
Doğan
Tevfik Koraltan
Ahmet Şevket Bohça
Haydar Özallp
Şaban Erik
Seyfi Kurtbek
Sabri Keskin
ORDU
Lûtfi Evliyaoğlu
Cevad
Odyakmaz
Osman Zeki Oktay
Raif Aybar
Hamit Fendoğlu
M.
Kemal
Palaoğlu
Âdil Toközlü
Ata Bodur
ismet
İnönü
Gültekin
Sakarya
I. Hakkı Yılanlıoğlu
Feridun Cemal Erkin
Tahsin Türkay
Ferda Güley
KAYSERİ
MANİSA
Arif Hikmet Onat
Mehmet Ateşoğlu
Neriman Ağaoğlu
TEKİRDAĞ
Sadi Pehlivanoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
Sami Binicioğlu
Kemal Ncbioğla
Kemal Şensoy
Turhan Feyzioğlu
Süleyman Çağlar
Orhan Öztrak
RİZE
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Muammer Dirik
TOKAT
Erol Yılmaz Akçal
Feyyaz Koksal
Mithat Dülge
Fethi
Alacalı
Cengiz Nayman
Mazhar
Basa
Muammer Erten
Cevdet Aykan
Vedat Âli Özkan (B.)
Şevket Raşit Hatipoğlu ismail Sarıgöz
M. Şükrü Çavdaroğlu
Mustafa Ok
KIRKLARELİ
Cevat Yalçın
önol Sakar
Mehmet Atagün
Osman Hacıbaloğlu
SAKARYA
Nahit Yenişehirlioğlu
Arif Hikmet Güner
Ekrem Alican
Bedrettin Karaerkek
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M. Meclisi
İrfan Solmazer
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Osman Turan
Ömer Usta
Alii Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral

B : 48

Hasan Ünlü
URFA
Halil Balkıs
Behiee Hatko Boran
Mahmut Çetin
Ramazan Tekeli
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
[Açık

22 . 2 . 1968

O : 3

VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslih Görentas (I. Ü.)
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadmla
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur (İÜ.)
üyelik]

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa
Yekûn
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1
1
1
1
1

ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan
Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
S. Tekin Müftüoğlu
(B.)
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 48

22 . 2 . 1968

O : 3

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yıh Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısına
verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 24
:
21
:
3
:
3
: 421
:
5

[Kabul edenler]
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
BALIKESİR
Adnan Akım
BURSA
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
EDİRNE
Nazmi özoğul

İSTANBUL
Nuri Eroğan
İZMİR
Hüsamettin Gümüşpala
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KONYA
M\ Ziyaeddin tzerdem
Sait Sına Yücesoy
MANİSA
Ertuğrul Akça

NEVŞEHİR
İbrahim Boz
ORDU
Hamdi Mağden

TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir
TOKAT

SAKARYA
Şerafettin Paker

Osman Saraç

SAMSUN
Melâhat Gedik

TRABZON
Ahmet Cebi

SİİRT
AbdülLalim Araş

YOZGAT
Neşat Tanrıdağ

[Reddedenler]
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil

KONYA
Vefa Tanır
[Oya

ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
ibrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı

KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş

katılmıyanlar]

AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Murat öner
Muzaffer özdağ
Ali ihsan Ulubahşi
AĞRİ
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
Nevzat Şener
Ali Oelâlettin Topala
Kâzım Ulusoy

ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.)
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman BöLükbaşı (1.)
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
t. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
îlyms Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
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Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Refet Eker
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Mustafa Rona

M. Meclisi
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AYDIN
Bahri Yazir
Sinan Bosna
ÇANAKKALE
Mustafa Şükrü Koç
Ahmet Nihat Akay
Yüksel Menderes
Cihad Baban
Nahit Menteşe
Muammer Baykan
Reşat özarda
Şefik İnan
Kemal Ziya öztürk
Refet Sezgin (B.)
İsmet Sezgin
ÇANKIRI
M. Kemal Yılmaz
Dursun Akçaoğlu
BALIKESİR
Tahir Akman
İbrahim Aytag
Mehmet Ali Arsan
Cihat Bilgehan (B.)
Nurettin Ok ((Bşk. V.)
Enver Güreli
ÇORUM
Fennî Isliımyeli
Abdurrahman
Güler
Ahmet İhsan Kırımlı
Hilmi
İncesulu
Süreyya Koç
Hasan Lâtif Sarıyüce
Mesut Ozansü
Arslan Topçubaşı
Cihat Turgut
Ahmet
Uysal
Mevlüt Yılmaz
Nejdet
Yüeer
Mehmet Zeki Yücetürk
DENİZLİ
BİLECİK
Fuat Avcı
Şadı Binay
Mehmet Salih Baydil
İsmail Selçuk Çakıroğlu
Muzaffer Karan
BİNGÖL
Hüdai O rai
M. Emin Gündoğdu
Zafer Nihat özel
Cemal Yavua
Remzi Şenel
BİTLİS
Atıf Şoboğlu (Bışk. V.)
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
DİYARBAKIR
r
BOLU
I usuf Azizoğlu
Ş. Nihat Bayramoğlu
Metin Cizreli
Halil İbrahim Cop
Hasan Değer
Ahmet Çakmak
Tarık Ziya Ekinci
Kemal Demir
Reeai Iskenderoğlu
Hasan Özcan
EDİRNE
Hami Tezknn
Ahmeet Bilgin
BURDUR
llhami Ertem (B.)
1. Hakkı Boyacıoğlu
Türkân Seçkin
Fethi Çelikbaş.
ELÂZIĞ
Faik Kırbaşh
Nurettin Ardıçoğlu
BURSA
Ömer Eken
Sadrettin Çanga
Samet Güldoğan
Nilüfer Gürsoy
Kevni Nedimoğlu
Cemal Külâhlı
Kemal Satır
Bari as Küntay
ERZİNCAN
İbrahim öktem
Hüsamettin Atabeyli
ö. Doğan Öztürkmen
OB.)
Mehmet Turgut (B.)
Nafiz Giray
Ahmet Türkel (B.)
Sadık Perinçek
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Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Seyfi Öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğln
Kâmil Ocak (B.)
Naşiıt Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
AM Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
1. Eteni Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Aka gün
Ali İhsan Çeliikkan
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Offli
Yahya Kanbolat
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
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İSPARTA
İrfan Aksu
Tahsin Argun
Ali İhsan Balım
Süleyman Demire!
(Başbakan)
İÇEL
Mazhar Ankan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Sadettin Bilgiç (B.)
Orhan Birgit
Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
A. Coşkun Kırca
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
O sıman özer
Kaya özdemir
llhami Sancar
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tskinel
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan

M. Meclisi

B : 48

22 . 2 . 1968

i
KOCAELİ
I İsmail A r a :
Sedat Akay
Nihat Erim
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
I Lütfi AMoğan
I Selçuk Aytan
I Bahri Dağdaş ((B.)
Hasan Dinçer (B.)
Ihsao Kabadayı
Mehmet Necati Kalaycı
I İsmet Kapısız
I Mekki Keskin
I Yunus Koçak
I Nazif Kurucu
I Seyit Faruk Önder
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
I
KÜTAHYA
I Ahmet Can Bilgin
I Mesut Erez
I Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
KASTAMONU
I
A. Muzaffer Akdoğanh I. Hakkı Yıldırım
Adil Aydın
MALATYA
Ahmet Şevket Bohça
I Mehmet Del ikaya
Sabrı Keskin
I Hüseyin Doğan
Osman Zeki Oktay
Şaban Erik
Âdil Toközlü
I Lûtfi Evliyaoğlu
î. Hakkı Yılanlıoğlu
Hamit Fendoğlu
I
ismet inönü
KAYSERİ
MANİSA
Mehmet Ateşoğlu
1
Neriman
Ağaoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
I Sami Binicioğlu
Turhan Feyzioğlu
A. Atıf Haeıpaşaoğlu I Süleyman Çağlar
I Muammer Dirik
Feyyaz Koksal
Mithat Dülge
Cengiz Nayman
I
Muammer Erten
Vedat Âli Özkan (B.)
j Şevket Raşit Hatipoğl
Mehmet Yüceler
Mustafa Ok
KIRKLARELİ
önol Sakar
Mehmet Atagüm
Nahit Yenişehirlioğlu
Arif Hikmet Güner
MARAŞ
Orhan Türkkan
| Kemali Bayazıt
Hasan Tahsin Uzun
I Veysi Kadıoğlu
I Enver Kaplan
KIRŞEHİR
Hacı Ahmet özsoy
Memduh Erdemir
I Vefik Pirinçcioğlu
Süleyman Onan.

TMehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
ihsan Gürsar
Settar İksel
Nihad Kür§ad(B.)
. Şinası Osma
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Ldbit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetim
; Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yel/tekin
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Hüseyin Yayeıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
S ey fi Güneştan
Nazmı Oğuz.
Fuat Uluç
MUĞLA
Adnan Akarca
İzzet Oktay (I. Ü.)
Seyf i Sadi Pencap
Turan Şahin
İlhan Tekinalp
MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Yaşar Arıbaş
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
Haydar Özalp
ÖRDÜ
Rifat Aybar
Ata Bodur
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RlZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
ismail Sarıgöz
Cevat Yalçnı
SAKARYA
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Yaşar Akal
Kâmran. Evliyaoğlu
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Ilyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Osman Şahinoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
; Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi (bzgü.q
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
, TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
irfan Solmazer
TRABZON
A. ihsan Birineioğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Hamdi Orhon
»Ahmet Şener
Osman Turan
Ömer Usta
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
Hasan Ünlü

M. Meclisi
URFAi
Halil Balkıs
Behiee Hatko (Boran)
Necmettin Gevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Ramazan Tekeli

B : 48

22 . 2 . 1968

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslin Gürentaş (1. U.)
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
[Açık

O : 3

YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadınlı
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur (î. Ü.)
ZONGULDAK
Talât Asal

/
S. Ekmel Çetineı
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
S. Telkin Müftüoğlu
(B.)
Kemal Doğan Sumgıın»

üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa
Yekûn•

1
1
1
1
1
,
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Millet Meclisi

GÜNDEMI
48 NCt BIELBŞİM
22 . 2 . 1968 Perşembe
Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
. İŞLER
X I . — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları teskereleri. (Millet
Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 1/846)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1968]
X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları teskereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 643; (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968]
X 3. — Petrol Dairesi . Başkanlığı 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S. Sayısı : 650;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tariM : 13 . 2 . 1968]
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet
Meclisi S. Sayısı: 635; Cumhuriyet Senatosu S.
Sayısı: 1045) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1968]
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuriyet
Senatosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı: 644;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1056) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1968]
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1^68 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435;
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi
S. Sayısı: 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı:
1053) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1968] *
4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senato
su 1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı: 646) (Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 1058) [Dağıtma ta'
rihi: 13 . 2 . 1968]
5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432;
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S.

Sayısı: 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı:
1051) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1968]
6. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi: 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı: 648;

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1057) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1968]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Bonem

:2

Toplantı : s

C /

MÎLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

/

0 4 4

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/438;
Cumhuriyet Senatosu 1/849)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 8847

7.2.

1968

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ilgi : 15 . 1 . 1968 gün ve 1/438-96 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Not
Açık oy neticesi

(136)

Kabul

135

:

Bütçe Karma Komisyonu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/438 C. S. 1/849
155

9 . 2 . 1968

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasansı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu. Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

»-©-«

Dönem

Toplantı

:2

3

C/C

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

04D

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1988 yılı Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe K a r m a Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 1/435; Cumhuriyet Senatosu 1/850)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1053)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 8845

7.2.

1968

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
tlgi : 15 . 1 . 1968 gün ve 1/435-97 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1988 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Not :
Açık oy netice1»} (129)
Kabul

:

129

Bütçe Karma Komisyonu
T.B.M.M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/435 C. S. 1/850
157

9.2.

1968

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Ba§kanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

)>&<{

Dönem : 2
CET
Toplantı: 3
MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı :
00/
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 ydı Bütçesine ek ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 8967-1/884

21 . 2 . 1968

BÜTÇE KAKMA KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA
îlgi : 14 . 2 . 1968 gün ve 118 sayılı yazınız :
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasa
rısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
20.2.1968 tarihli 35 noi Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir.
Gereğini rica ederim.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi : 117
Kabul : 117

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/470, C. S. 1/884
Karar No. : 187

21 . 2 . 1968

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1968 tarihli ve 35 nci Birleşiminde aynen ka
bul olunan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

DSttem

:%

Toplantı : 3

A p A

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

O JÖ

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı ; 6968-1/885

'

21 . 2 . 1968

>
BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA
îlgi : 14 . 2 . 1968 gün ve 110 sayılı yazınız :
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısının
Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Oumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.2.1968
tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi : 113
Kabul : 113

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/474, C. S. 1/885
Karar No. : 188

21 . 2 . 1968

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1968 tarihli ve 35 nci (Birleşiminde aynen ka
bul olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun
tasarısı* ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

