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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim'de üç oturum yapan Genel Ku
rulda, 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının
(1/734) (tS, Sayısı : 844) görüşülmesine devam
olunarak :
Dışişleri Bakanlığı,
Millî Eğitimi Bakanlığı büıtçelıeri kabul edil
di.
Ankara Üniversitesi (1/735) (S. Sayısı :
826),
Ege Üniversitesi (1/740) (S. Sayısı : 834),
İstanbul Üniversitesi (1/743) (ıS. Sayısı :
843),
İstanbul Teknik Üniversitesi (1/744) ('S. Sa
yısı : 825),
Hacettepe Üniversitesi (1/741) (ıS. Sayısı :
832) ve

İktisadî ve Ticarî İlimler
(1/745) (S. Sayısı : 833).

Akademileri

1973 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının mad
deleri kabul edilerek tümlerinin açık oya su
nulacakları bildirildi.
22 . 2 . 1973 Perşembe günü saat 9,00 da
toplanılmak üzere Birleşime saat 22,35'te son
verildi.
Başkan
ıBaşlkanvekili
Kemal Ziya Öztürk

'

Amasya
Vehbi Meşhur

Kâtip
Sivas
Enver Akova

II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Ormanlık bölgelerde hayvan yetiştiriclliğinin ormanla ilişkilerini "düzenleme kanun
tasarısı (1/783) (Orman ve Plân komisyonla
rına)
2. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı

(1/784) ('G-ençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rına)
Rapor
3. •— T. B. M. M. Saymanlığının Haziran,
Temmuz ve Ağusitos 1972 ayları hesabına ait
Meclis Hesaplarını İnceleme Koımisyonu raporu
(5/23) (IS. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi :
22 . 2 . 1973)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 09.00
BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok.
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli) — M. Orhan Daut (Manisa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum.
Görüşmelere başlıyoruz.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
i . — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma- Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/734;
Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 844; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
467). (1)
A ~ BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI
BÜT
ÇESİ
BAŞKAN — 1973 malî. yılı bütçe kanunu
tasarısının Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereye geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadı rlar.
Grupları adına söz alan milletvekillerini
takdim ediyorum : D. P. Grubu adına Ata Bo
dur, C. P. Grubu adına Orhan Kabibay, M. G.
P. Grubu adına Salih Yıldız, C. H. P. Grubu
adına Mustafa Aksoy, A. P. Grubu adına Os
man Tan.
Sayın Bodur, Demokratik Parti Grubu adı
na buyurunuz efendim. Saat : 09.Û0.
D. P. GRUBU ADINA ATA BODUR (Or
du) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri;
Bayındırlık Bakanlığı 1973 bütçesi üzerin
de Demokratik Partinin düşüncelerini açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum.
Bayındırlık Bakanlığı, zaman içinde geçir
diği aşamalarla üç kıtaya hizmet ve eserlerini
götürmüş, yerli ve yabancı Devlet adamlarının
takdirine mazhar olmuş ve merhum Halil Rıfat
Paşa'nm «Gidemediğin yer senin değildir» ve
cizesiyle sembol!eşmiş bulunmaktadır.
(1) 844 S. sayılı basma yazı 59 ncu birleşim
tutanağın a eklidir,

Büyük Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti ve
Yüce Türk milletini muasır medeniyet seviye
sine yükseltme hizmeti istikametinde Türkiye
Cumhuriyet Hükümetlerinin başarısında başlı
ca müessiriyet kazanmış mümtaz bir kuruluş
olarak bu noktadan da Bayındırlık Bakanlığı
ve mensuplarını takdirde karşıbyoruz.
Bu Bakanlık, yakın tarihimizde uğratıldığı
bilinçsiz bölünmelerine rağmen, başta' Karayol
ları Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer mü
esseseleriyle vatan imarında örnek vasfını ko
rumuş bulunmaktadır. Memleket hizmetinde sü
rat, ciddiyet, emniyet ve sağlamlığı hedef tu
tan bir anlayışla ve karayollarına muvazi ola
rak Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin genel mü
dürlüğe tahvilinde büyük isabet görüyoruz.
Aziz arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı
nın diğer bakanlıkların esas konusu olmakla.
birlikte, memleketin ekonomik, kültürel, sosyal
ve bilhassa Devletin kaderini bağladığı turizm
inkişafmdaki rol ve sorumluluğunu izahtan va
beste görmekteyiz. Başarılı olması ise, her tür
lü politikanın ötesinde teknik, program ve hu
kukî nizam içinde rasyonel çalışmasıyle müm
kündür. Buna riayet edilmediği takdirde yapı
lan hizmetin halk şuurunda mâkes bulması ve
halk tarafından benimsenip korunması elbette
mümkün olamaz. Esefle arz edeyim ki, devam
edegelen politik tercihler, hususiyle bâzı ileri
gayretli mülkî âmirlerim sakin tutumları, yurt
kalkınmasına menfî yönden tesir etmekte ve
yukarıda belirttiğim takdir duygularımızı göl
gelemektedir. Baştan itibaren, Cumhuriyet Hü
kümetleri ekonomik ve askerî stratejinin zo
runlu kıldığı bâzı önemli hizmetleri yıllarca
programına aldığı halde, iç politika hesaplarıyle zamanımıza kadar tatbik edilememiştir.
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Bu cümleden olarak, Orta Anadoluyu en kı
sa ve en m ün hat hattan Karadenize bağlayan
Sivas - Ordu dereyolu şeridi uzun yıllar sürün
cemede bırakılmış ve bölge halkının birbirleri
ne karşı husumet vasfını kazanan rekabet ya
rışma terkedilmiştir. Hükümetlerin, âlet edil
diği bu küçük politika hesapları, yalnız hizme
ti. akamete uğratmakla kalmamış, halkın çeşit
li siyasî düşünceleri istikâmetinde temiz duy
guları istismar edilmiştir.
Zengin yeraltı kaynaklarıyle memleket kal
kınmasındaki önemi aşikâr olan Zonguldak ili
yol sorunları bugüne kadar halledilememiştir.
Bu cümleden olarak, ilin öneminin aşikâr ol
ması, bilhassa memleket ekonomisinin de selâ
meti yönünden Zonguldak ilinin sorunlarının
bir an evvel halledilmesini Grup olarak arzu
etmekteyiz.
Son yıllarda bu gibi tasarrufların seviyeli
bir istikâmet aldığını da memnuniyetle müşa
hede ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, devrini çoktan ikmal
etmiş 2490 sayılı Artırma - Eksiltme - İhale
Kanunu ve buna mütenazır olarak tertip edilen
şartnamelerin, modern Devlet yapısına uyma
yan klâsik hükümleri içinde görev yapmasının
zorımluklarmı anlamayan kalmamıştır.
Yeri gelmişken işaret etmek isterim ki, Ka
rayollarının başarısındaki âmillerden birisi,. ka
nunla Türkiye şartlarını telif edebilme anlayı
şından doğmaktadır. Diğer teşkilâtın gerçek
şekilde bağdaşmayan klâsik kanun anlayışı, il
gililerin mağduriyeti bir tarafa, yaptırılan te
sislerin senelerce tehire uğraması, halk hizme
tini ve dolayısıyle artan fiyatlar muvacehesin
de Devlet hazinesini zarara sokmaktadır.
Sayın milletvekilleri, sürat çağında şark
zihniyetinin artık terk ve tasfiye zamanı gel
miştir. Yıllarca komisyonlarda bekleyen 2490
sayılı Kanunun çağın gerçeklerine, modern hü
viyete ve mutlaka Türkiye şartlarına uygun
hükümlerle teçhiz edilerek evleviyetle tedvinin
de zaruret vardır.
Personel Kanununun getirdiği genel huzur
suzluk en çok etkisini Bayındırlık Bakanlığı
teşkilâtında göstermiştir. Teknik kadroların
ahenk ve şevkle çalışma gücünü zayıflatan bu
adaletsiz sistemin Hükümetçe bir an evvel dü
zeltilmesini lüzumlu görmekteyiz,
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1973 bayındırlık yatırımlarının bir kısmın
da isabetsiz tefrikler görmekle beraber, uygu
lamada. Bakanlığın gerçekçi ve basiretli bir an
layışla tahsislerinin değerlendirileceğini ümit
etmekteyiz.
Bütçenin memlekete hayırlı olmasını diler,
Yüce Meclise ve Bakanlık mensuplarına saygı
larımızı sunarım efendim.
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Orhan Kabibay, buyurunuz efendim.
Saat : 09.06.
C. P. GRUBU ADINA ORHAN KABİBAY
(İstanbul) — Sayın Başkan,
(Sayın milletvekilleri,
Bayındırlık Bakanlığı Türkiye'nin ekono
mik, sosyal ve kültürel yaşamına yön veren alt
yapıyı kuran, yatırımcı Bakanlıkların başında
gelir. Hizmetleri gözle görülür, elle tutulur bir
biçimde olduğundan, yanlışlıkları da, yararları
da kolayca belirlenir.
Bakanlığın hizmet alanlarını şöyle sırala
mak mümkündür :
Karayolları yapımı ve bir ölçüde kontrolü.
Devlet ve Kamuya ait binalar.
Demiryolları yapımı.
Liman ve kıyı tesisleri yapımı.
Akaryakıt ve tabiî gaz boru hatları.
Görülüyor ki, saydığımız bu konuların hep
si tek tek önemli, tümü ise ülkemizin çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşmasının temel unsurla
rıdır. Enerji üretimi ve sulama gibi tarımsal
altyapı kesimleri de belirttiklerime
katılırsa,
kalkınma ve gelişmeyi hedef alan ülkelerin baş
ta gelen sorunlarından olurlar.
Ülkemiz ihtiyaçları ile orantılı bu altyapı
ları gerçekleştirdikten, üzerlerinde verimli bir
işletmeyi sağladıktan, sosyal koşulları düzen
ledikten sonra özlediğimiz ekonomik hedeflere
varır ve daha ileri hedeflere yönelebiliriz,
Şimdi, Bayındırlık Bakanlığının, ayrıntısı
na girmeden, sırasıyla çalışma alanlarındaki
görüşlerimizi açıklayacağız ;
Karayolları yapımı :
Yurdumuzda Karayollarının hızlı bir artış
temposunu, memnuniyetle ifade etmek isteriz.
Bugün Devlet yolları 05 018 km. ye, il yolları
yaklaşık olarak 24 000 km. ye ulaşmıştır. Oto
yolları yapımı devam etmekte olup, halen tra
fiğe açılmış olanı mevcut değildir. Ayrıca ya(64d __.
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pimi kısmen tamamlanmış ekspres yolları da
vardır. Devlet yollarının % 90'ı her türlü hava
şartlarında trafiğe açık bulunurken, il yolları
nın % 50'ye yakın bir bölümü her mevsimde
geçit vermez durumdadır.
Yukarıda genel tablosunu verdiğimiz yol
durumunu sağlamak, bakım ve onarımını sür
dürmek maksadıyle yalnız 1968 yılından bu ya
na 1972 yılı sonuna kadar bütçelerimizden 5 yıl
içinde 10,5 milyar lira harcamış bulunuyoruz.
Kar ay ollarımız teşkilâtı 1 Mart 1950 tarihin
de yürürlüğe giren 5539 sayılı Kanunla kurul
duğuna ve o tarihten bu yana faaliyetini sür
dürdüğüne göre, yukarıda belirttiğimiz uzunluk
ta karayollarımızm yapımı, onarımı ve bakımı
için ne büyük emek ve para harcandığını özel
likle işaret ederiz. Böylece, toplumun ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetler, kaynak bölgelerin
den tüketim merkezlerine intikal etmekte ve bu
mübadeleden ekonomi hareketlenmekte, sonuç
olarak bölgelerarası ekonomik balans teşekkül
etmeğe başlamaktadır. Şu halde, karayollarımı
zm kalkınmamıza katkısı gerçekten büyüktür.
Ancak, kâfi değildir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân makro denge kaygısıyle, dönemi içinde Karayollarına 7,7 milyar
lık bir tahsisi öngörürken, bu tahsisle başlanmış
projelerin bitirilmesi ve mevcut yolların geo
metrik ve fizikî standartlara yükseltilmesi an
cak gerçekleştirilecektir. Yine karayoll arımız
Üçüncü Beş Yıllık Plân esprisi içinde gerekli
gördüğü bâzı küçük, fakat önemli yatırımları
da dikkate alarak, önerdiği 13 milyara yaklaşık
yapılan teklifleri 7,7 milyar tahsis vermek sure
tiyle bâzı kısıntılara uğramıştır. Böylece sonuç
olarak Seydişehir -Manavgat, Küre - İnebolu,
Elbistan - Kapıdere sanayi ve madencilik yatı
rımları için gerekli yolların nasıl sağlanacağını
merakla izleyeceğiz.
İşsizliğin giderilmesi için istihdam alanlarına
ulaşım, üretim mallarının tüketim merkezlerine
götürülmesi, tüketim mallarının pazar bölgeleri
ne ulaştırılması, çoğunlukla karayolları ile ya
pılmaktadır. Kırsal bölgeler köylere, köyler il
çelere, ilçeler illere, iller büyük metropollere ve
ihraç limanlarına bağlanmak veya bunun tersi,
yaygın ve bakımlı karayolu şebekesine büyük
ihtiyaç göstermektedir, ülkemizin coğrafî şart
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ları ve hızlı nüfus artışı bu ihtiyacı önemli bir
derecede artırmakta ve kamçılamaktadır.
önümüzdeki beş yıl, mevcut yolları, stan
dartları biraz daha artmış olarak, aynen mu
hafazaya çalışacağız. «Eldeki imkân budur» de
niyor. Köylümüz, kentlimiz bu arada durmadan
yol istemektedir. Sosyal ve sağlık hizmetlerini
bekleyiş ve arayış, hareketli toplumumuzun di
ğer ihtiyaçları sonucu bu konuda haklı bir bas
kı meydana getirecektir.
Etken bir teşkilât ve gereken imkânların sağ
lanması ile hizmet meydana gelir. Kırsal bölge,
. köy, bucak ve ilçeler karayolu yapımı YSE ta
rafından, ilçeler, iller ve iller arası yolların ve
Devlet yollarının yapımı Karayolları tarafın
dan sağlanır. Bu sorumluluk ayırımı idarî ve
teknik bakımdan sakıncalıdır. Bir de buna, or
man yollarının yapımının da Orman İdaresi ta
rafından sağlandığını eklersek, Türkiye'de ka
rayolu politikasının, aralarında hiçbir koordi
nasyon ve işbirliği olmayan üç makam tarafın
dan yürütüldüğünü görmüş oluruz.
iSomıç olarak karşımıza büyük ölçüde âtıl
bir kapasite çıkmış olmaktadır. Bu üç idarenin
yol yapımı için, makine parkları, teknik perso
neli ve diğer tesisleri vardır. Bu üç teşkilât bir
birinden habersiz ve irtibatsız faaliyet halinde
dirler. Bu idarecilerin yol yapımı ile ilgili teş
kilâtları tek bir sorumluluk altında birleştirilse, kanaatımızca randıman inanılmayacak ka
dar yüksek olacaktır. Gerektiği yer ve zaman
da sıklet merkezi yapılır, makinelerin tedarik,
bakım ve onarım hizmetleri daha ucuz ve hızlı
olur, personel sıkıntısı daha az hissedilir, kara
yolu politikası ülkeyi kapsayan bir bütün ha
line gelebilir.
Yapılacak hız yollarının paralı olacağını, bu
nun için dünyanın çeşitli bölgelerinde, Avrupa,
Amerika ve Japonya'da etüdler yaptırıldığını,
en uygunun Japon usulü olduğunu sayın Ba
kan ifade etmiş bulunuyor. Ve tahsisi varidat
usulünün konmasıyle de Karayollarına kaynak
da bulunmuş olacağını ilâve ediyorlar.
Hız yollarında para alma usulü bâzı ülke
lerde vardır. Ancak, bunun şartları da vardır.
İki nokta arasındaki hız yolundan başka, ula
şım sağlayan, en az, daha düşük standartta da
olsa başka bir yolun bulunması da gerekir. Di
leyen parasını verir, hız yolundan kısa zaman-
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da gider, para ödemek istemeyen.de diğer yol
dan aynı yere az farklı bir zamanda ulaşabilir.
Eğer, iki nokta arasında sadece tek bir yol, o
da hız yolu olsa bile, bu yoldan ücret talep et
mek hak ve adalet ile bağdaşamaz. O zaman bu
nun adına yeni vergi denir. Örneğin; İstanbul İzmit arasında yapılmakta olan ekspres yol, hız
yolu kabul edilerek ücret alınsa, İstanbul'dan
Hereke'yc veya Yarıınca'ya gidecek vatandaş,
bu hız yolundan gitmek ve dolayısıyle ücret
ödemek zorunda bırakılacaktır. Çünkü İstan
bul'dan Hereke veya Yarımca'ya ikinci bir yol
yoktur. Devlet, vatandaşa bu yerler için normal
standartta yol göstermedikçe, alınacak ücretin
adı kesinlikle «vergi» olacaktır. Yalnız bu ka
darla kalmayacak, yük ve yolcu taşıyan araçlar
ücret ödeyeceklerinden taşıma fiyatlarına zam
yapacaklar, böylece hissedilir bir farklılık bütün
vatandaşlarda yansıyacaktır.
Devlet ve kamuya ait yapım, bakım ve ona
rım işleri .:
Bakanlığa bu bölüm için 1973 yılı bütçesin
de teklif edilen 254 milyon liralık ödenek ve di
ğer bakanlıklar ve idare bütçelerinden transfer
edilecek 1,480 milyar lira ile Bakanlık, yapım ve
onarım işlerinde büyük bir hamle içinde olacak
tır. Yatırımın önemli bir bölümü, devam eden iş
ler için ayrılmış ödenektir. Projelerin uygulan-'
ması özellikle çeşitli nedenlerle uzun zaman al
maktadır. Başta eşya fiyatlarında, hizmetlerde,
fiyat ve ücret artışı sebebiyle hemen hemen tüm
projeler, Devlete ilk keşif bedellerinden birkaç
misli daha pahalıya malolmaktadır. Bunun ted
birlerini almak gerekli gözükmektedir.
Devlet yapılarının çürük ve dayanıksız ol
duğu hemen hemen ortak bir kanaat haline gelımek üzeredir. Devlet ve kamu binalarının da
yanıksız, bozuk tesisatlı ve kullanışsız olmaları
hemen dikkati çekecek kadar yaygındır. Devlet
ve kamu binaları hizmetin görülmesi aracı oldu
ğu kadar, görüntüsü ve niteliği ile de, aynı
zamanda Devlete güven duygusunu tahrik eden
bir fizikî unsurdur.
Bâzı sektörlerde standart binalar yapılmak
tadır. örneğin okullar gibi... Ancak, bu standart
tipler de her bölge için aynıdır. İklim koşulları
gözünün e alınmamıştır. Bu standart tipler dışın
da yapılan binalardan idare binaları, mimarların
üzel zevklerine, kurum başkanlarının kişisel ar
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zularına terkedilmiş gibidir. Uzağa gitmeğe ge
rek yok, Başkentteki Devlet ve kamunun idare
binalarını görmek iddiamızı kanıtlamaya yeter
örnekler verecektir. İdare hizmetlerinde kulla
nılacak binaların her biri, diğerinden büyük
farklar göstermektedir. Netice olarak Devlet
büyük harcamalarla gereksiz ölü yatırımlar
yapmaktadır.
Devlet ve kamu binaları standart tipler üze
rinde sağlamlık ve kullanışlılık ve bölge özel
likleri dikkate alınarak projelendirilmen, ihti
yaçlar vakit kaybetmeden uygulanmalıdır.
Demiryolları, limanlar, kıyı tesisleri ve hava
meydanları yapımı :
Toplamı 1,5 milyarlık bir yatırım faaliyeti
ni kapsamaktadır. Hepsi de kalkınmamıza
önemli katkılar yapacak büyük yatırımlardır.
Burada da projelerin uygulama sürecinin uzun
süre aldığı ve projelerin bir kısmının uygula
ma sona erdiğinde kısa zamanda ihtiyaca ce
vap vermediği görülmekte ve harcamalar ilk ke
şif bedellerinin çok üzerinde olmaktadır.
Bayındırlık Bakanlığı sanayi kuruluşlarına
demiryolu ve karayolu bağlantıları kurmakta
dır. Bu bağlantı giderleri, kurulan sanayi kuru
luşları projeleri içinde düşünülmediğinden, ya
pımları çok kez gecikmekte veya demiryolu gibi
yapımı ve bakımı masraflı bir yatırım, verimli
çalıştırılamaması nedeniyle Devlete yük olmak
tadır. Bu noktayı özellikle işaret etmek isteriz.
Büyük yatırımlarda özellikle bu konulara
önemle eğilmek gerektiği kanısındayız.
Akaryakıt, tabiî gaz boru hatları :
Bakanlığın faaliyet alanına giren çok önemli
altyapı yatırımları olacaktır. Boru hatları, yal
nız akaryakıt ve tabiî gaz için değil, kömür, ba
kır, demir madenlerinin naklinde de önemli
ulaştırma hatlarıdır. Boru hatları bir kere te
sis edildikten sonra, en verimli bir ulaştırma
aracı niteliğindedir. Demiryolları, Karayolları
ve Denizyolları ile nakilden çok daha üstün bir
hız ve ucuzluk sağlar. Ülkemizin coğrafî özel
liği gözönüne alınırsa bu tür ulaşım millî eko
nomiye büyük katkılar yapacaktır.
Bayındırlık Bakanlığı 1973 bütçe önerisi,
Bakanlık için 1,106 milyar lira, Karayolları için
2,725 milyar lira, diğer yatırımcı Bakanlık ve
dairelerden transfer edileceklerle birlikte 5,357
milyar liraya varacaktır.
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Bakanlık, tamamı teknik yatırım olan veya
bu tür bir yatırıma destek olacak hizmetin yü
rütülmesinde, gerçekten övünülecek bir çaba
göstermektedir. 1972 Bütçesinin ortalama 10 ay
lık çalışması sonucu gerçekleşme oranı Kara
yollarında % 80, yapı işlerinde % 75; Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanlarında % 65
oranına varmıştır. Malî yıl sonuna kadar 1972
Bütçesinin tümünün gerçekleşmesi az fark ile
kabil olacağı sanılır.
Son on yıl içinde Bayındırlık Bakanlığının
yatırım hacmi diğer bakanlık ve daireler buna
dahildir % 200 artmıştır. Bit artış sonucu kad
rolarında aynı artış oranına ulaşmasını istemek
düşünülemez. Gerekli takviyelerle hizmet sür
dürülür. Ancak, bu noktada önemli bir teknik
personel darlığı Bakanlık kadrolarında, özellik
le Karayollarında gözükmektedir. Nedeni araş
tırıldığında ilgililer, «Bunun Personel Kanunu
nun uygulanış biçiminden doğduğunu» ifade et
mektedirler. Böyle devam ettiği sürece, kadro
lardan dışarı başlayan bir akımın sürüp gidece
ği, büyük zorluklarla karşı karşıya gelineceği
ifade edilmektedir.
BAŞKAN — Sayın Kabibay, birinci konuş
ma süreniz dolmuştur, ikinci ilâve sürenizi kul
lanacaksınız. Buyurunuz.
CP GRUBU ADINA ORHAN KABİBAY
(Devamla) — Bizce, meselenin iki temel yönü
vardır : Bunlardan birincisi Personel Kanunu
nun uygulamasından doğan sonuçları; diğeri ise
Hükümet programlarında yer aldığı halde idare
reformunun yapılmamış olmasıdır.
Karayollarında bir mühendisin giriş aylığı
1 143 TL.'dır. Günlük mahrumiyet zammı ola
rak verilen 20 TL. kaldırılmış, fazla mesai öde
mesi durdurulmuştur. Bu para ile çalışma şart
ları arasında, kendimizi zorlasak da, makul bir
ilişki bulmak ve kurmak imkânsızdır. Sonuç
olarak, teknik eleman kısa bir süre sonra Devlet
sektöründen ayrılmakta, hattâ özel sektörü de
atlayarak bilgi ve tecrübesini yabancı memle
ketlerde değerlendirmek zorunda kalmaktadır.
Böylece, teknik beyin gücü de artık memleketi
mizden göçe başlamıştır. Bundan Karayolların
dan, şu veya bu teknik kuruluştan önce millî
ekonomimiz zarar görmekte ve görmeye devam .
edecektir.
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Memleketimizde ileri teknolojiyi her alanda
kurmak ve işletmek zorundayız. Yalnız makine
ve teçhizat yetmez. En az onun kadar önemli
teknik bilgi tecrübe de gerektir. Aksi halde, ya
bancı bilgi ve tecrübeyi büyük masraflarla it
hal etmek zorunda kalacağız. O halde ne yap
malı? Meselenin şümulü dikkate alınmadan her
türlü esneklikten mahrum uygulanmaya çalışı
lan Personel Kanunu yeniden gözden geçirilme
li, yalnız Bayındırlık Bakanlığının değil, bütün
sektörlerin personeli için makul şartlar yaratıl
malı; hizmete hevesle bağlayıcı asgarî ölçüler
bulunmalıdır. Zonguldak'ta yer altında çalışan
maden Mühendisi ile, Palu yollarında çalışan
karayolu mühendisi birbirinden farklı değildir
ler.
Hemen girişilmesi gereken ilk tedbirdir.
Asıl anatedbir, idare reformudur. Çağın ko
şullarına uygun olarak, Devlet hizmetleri ve
kadroları değerlenmelidir. İdare reformu yapıl
madıkça, yukarıda işaret ettiğim personel için
alınacak tedbirler de kısa bir süre sonra yeter
siz kalacaktır ve kalmaya mahkûmdur.
közlerimi bitirmeden önce, Boğaz Köprüsü ve
çevre yolları konusunda birkaç cümle söylemek
isterim. Bu projenin tahakkuku ile gerçekten
karayolu ulaşımımız büyük bir aşama yapmış
olacaktır.
Anadolu ve Trakya'yı birbirine bağlayan, iki
kıtayı birleştiren, büyük metropol İstanbul'un
ihtiyaçlarını karşılayan bu eserin ülke ekonomi
sine ve sosyal hayatına çok önemli katkısı ola
caktır.
İleri bir teknoloji ile meydana getirilen pro
jenin yapımındaki hız ve kısa sürede gerçekle
şecek amortismanı özellikle dikkat çekicidir.
Bu esere katkısı olan en sade işçiden, teknik
elemandan, en üst yöneticiye kadar herkese te
şekkürü bir borç bilirim.
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz.
CP Grubu adına milletimize, Sayın Bakana,
değerli Bakanlık mensuplarına karşılaştıkları
zorlukların kısa bir süre sonra yenileceği ümi
dini taşıyarak hizmet şevklerinin eskisi gibi de
vamını dilediğim fedakâr personele, 1973 yılı
bütçesinin hayırlı olmasını dilerim.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na sayın Salih Yıldız, buyurun efendim. Saat
9,30.
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
.(SALÜH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri;
Millî Güven Partisi Meclis Grubunun Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rini arz edeceğim.
(Sözlerime başlamadan. evvel, genel olarak
Bayındırlık Balkanlığmın yıllandır devam eden
ıbüitün ikbâlden büyük imkânsızlıklara rağmen
devam eden faaliyetlerini, yurt
kalkınmasına
büiyük katkılarını takdir ve tebrikle karşıladı
ğımızı ifade etmek isterim. Bundan sonra da
. bıirltakiinı temennilerimizi, birtakım eleştirileri
mizi elbette dile getirmek durumundayız.
Bayındırlık Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı
kuruluşların ifa ettiği hizmetlerin önemi inkâr
edilemeyecek ölçüde önemli ve büyüktür.
lEzcıümlc yurdumuzun, ulaştırana faaliyetleri
nin altyapısını teşkil eden Karayolları, Demir
yolları, liman ve barınaklar, hava meydanları,
akar yakıt tesisleri yanında Devlet ve diğer ka
mu hizmetlerine ait binaların yapılması bu ba
lkan lığın yüklendiği görevlerdir. Bunun dışın
da, katma bütçeli idareler, özel idareler ve be
lediyelerce yapılacak binalarla ilgili büyük pro
jelerin tasdiki ve bütün yapı işlerinde uygula
nacak tüzük, yönetmelik ve şartnamelerin tan
zimi de Bakanlığın görevleri arasındadır.
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I ken noter harcını şundan bundan ödünç aldık
ları bir vakıadır. Bu itibarla müteahhitlere bel
ge verilirken çok dikkatli olmanın, gereken tet
kikleri yapabilmenin hukukî imkânlarını BaI yındırlık Bakanlığının emrine vermek ihmal
I edilemeyecek bir noktaya gelmiştir,
Buna mukabil müteahhitlerin de yapmış ol
dukları işlerden dolayı istihkak]arını alabil
meleri için elbette Devlet kapılarında uzun süI re bekletilmeleri doğru değildir.
2490 sayılı Kanunun bugünkü haliyle de,
•iyi bir kontrol ve devamlı takip suretiyle, arzu
edilmeyen birçok sonuçları önlemek bir ölçüde
mümkündür.
Yurdun çeşitli bölgelerine dağılan yatırım
ların şartnamelerde belirtilen niteliklere göre
yapılıp yapılmadıklarını yeterince kontrol edi
lemediği ortaya çıkan bâzı misallerle bir ger
çektir. Birçok müteahhitlerin, bir noktada kur
tuluş yolu olarak tasfiye yoluna gittikleri, tas
fiye sırasında Devletin büyük zararlara duçar
kaldığını ifade edebiliriz.

Demiryolu şebekemizin genişletilmesi ve ye
ni karayollarının inşası konusunda, demiryolu
işletmesi aleyhine yersiz rekabet doğacak pro
jeler yerine, Demiryolları nakliyatım besleye
cek yol projelerine öncelik verilmesi hususla
rını anafikir olarak daima savunmuşuzdur. Zi
ra karayolu şebekesi ve motorlu taşınıra faaliye
ti ne derece genişlerse genişlesin, Türkiye gibi
geniş bir hizmet alanında Demiryolu nakliyatı
nın daima önemli bir yer tutacağı dikkate almISayılan bu görevlerin yurt kalkınmasında
I
malıdır.
ki büyük öneım.i meydandadır.
I
Havacılığın gösterdiği büyük gelişme, hava
Tarihî zenginlikleri, bol güneşi ve tabiî gü
meydanlarım
izin modern uçakların güvenle
zellikleri ile turizm sahasında çok büyük gelir
inip
kalkabileceği
bir seviyeye getirilmesi hu
ler sağlayabilecek durumda olan ülkemizin,
susunda girişilen isabetli gayretlerin ve faali
ulaştırma hizmetleriyle ilgili yatırıımlara büyük
yetlerin hızlandırılmasını temenni etmekteyiz.
önem vermelidir'.
Keza devam eden liman, iskele ve barınak inşa
Gelişen hizmetlerin özeli ilkleri ve arz ettiği
atları konusundaki faaliyetlerin hızlandırılma
önem dikkate alınarak başarıyı kolaylaştırası gerekmektedir.
ıcalk ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir teşki
lât kanununu günümüzün ihtiyacı olarak devam
(Sayın milletvekilleri;
etmektedir.
Taşıdığı önem bakımından bir noktaya te
Geçen yıl bütçelerinde temas olunduğu üze
mas etmek isterim. Lüks ve pahalı inşaatlar ye
r e Bakanlık hizmetlerinin verimli sonuca ulaş
rine, ihtiyaca cevap verebilecek, şekilde sade,
tırılabilmesi için 2490 sayılı Kanunun, ihtiyaç
kullanışlı ve dolayısıyle ucuz binaların tercih
lara uygun hale getirilmesi lâzımdır. Milyon
edilmesi uygun olac.ıktır. Yıllardan beri de
luk taahhütleri göze alan bâzı müteaihhitleıriin,
vam edegelen tatbikatın görüşlerimizi haklı eışartnameyi noter huzurunda tanzim için gere- I kardığını tahmin ediyorum :
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Muhterem milletvekilleri;
Keza, taşıdığı büyük önem bakımından Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hak
kında görüş ve temennilerimizi arz etmek iste
rim.
Genel olarak, Karayolları Genel Müdürlü
ğü bugüne kadar yaptığı hizmetlerle vatandaş
nazarında büyük itibar sağlamıştır. Ancak geri
kalmış yurt bölgeleri ile, kalkınmış yurt köşe
leri arasında hâlâ bir denge kurduğunu iddia
etmek mümkün değildir. Geri kalmış yurt böl
gelerini kalkındırmak istediğimize göre bu böl
gelerin altyapı tesislerinin başında karayolu
gelmektedir.
Yukarıda bir nebze temas etmiştim; kara
yolları, demiryollarına aşırı ölçüde rekabet
ederek yük ve yolcunun büyük kısmını kara
yolu taşımacılığına çekmektedir.
Karayolunu
kullananlar bir vergide ödemedikleri için kara
yolu ile taşıma, demiryoluna oranla daha ucuz
olmakta, faibrika ve birçok tesisler, taşımaların
da genellikle karayolunu tercih etmektedirler.
Bütçeden anlaşıldığına göre, Karayolları,
daha ziyade başlamış okluğu işleri bitirmeyi
hedef almış görünmektedir,
Bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğü
için ayrılan tahsisatı yeterli görmemek müm
kündür, anciafk bütçe imkânları bakımından da
ha fazla bir eleştiride bulunmayı da her hakle
kolay kolay göze almak mümkün değildir.
Makine parkının yeterli olmadığı öne sürül
mekle beraber makinelere gerekli dikkat ve ih
timamın gösterilmesini temenni ediyoruz. Tür
kiye'nin toplam yol ağı 59 500 Km. olarak ifa
de edilmektedir. Buna mukabil Türkdye'de araç.
sayısı da 430 bin civarındadır. Bu rakamların
diğer devletlere nazaran mukayesesi yapıldı
ğında sonuç olarak şu meydana çıkmaktadır.
Türkiye'de mevcut yolların geometrik ve fizikî
Standartlarını geliştirmek suretiyle aynı kara
yolu ile uzun yıllar ihtiyacı karşılamak müm
kündür diyenler vardır. Biran için böyle oldu
ğu kabul edilir ise o takdirde ekonomik ve sos
yal ve aynı zamanda dengeli kalkınmaya katkı
da bulunabilmek için geri kalmış yurt bölgele
rinin üniteleri arasında her türlü ulaşımı sağla
yabilecek kanunî imkânlara kavuşturulmasında
Karayolları Genel Müdürlüğü vasıtası yle büyük
isabet vardır. Kanunî imkânlara kavuşturulma
sı diyorum, zira Karayolları Genel Müdürlüğü
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ne dolayısıyle Bayındırlık Bakanlığına bu ka
nunî yetki verilmediği sürece üniteler arasın
daki bağlantıyı bâzı hallerde kurmak mümîkün
değildir.
Karayolları şebekemizin, bu suretle geliş
mesi sayesinde ülkemizin biribirinden faırklı
ekonomik durumlarını giderecek ve pazar eko
nomisine geçiş yolunda çok büyük yanar sağla
yacaktır.
İstanbul Boğaz ve Haliç köprüleri ile çevre
yolları yapımının plân ve programa uygun ola
rak yürütülmekte olduğunu görmekten dolayı
memnuniyetimizi belirtmek ve tebriklerimizi
sunmak isteriz/
Karayolları Genel Müdürlüğünün, bâzı işle
ri emanet usulü ile yaptırdığını görmekteyiz.
Elindeki imkânları daha iyi kullanabilirse bu
tarz faaliyetlerin şahsen faydasına inanmakta
yım.
Karayollarında ağırlık ve trafik kontratla
rının gerekli ölçüde yapıldığı iddia edilemez.
Bu bakımdan konuya önem verilmesini temenni
ediyoruz.
Diğer bir istirhamım da şudur; asfalt yapı
mı ve güzergâh tayinlerinde ba«zen çok dikkat
siz ve isabetsiz tercihler yapılmaktadır. Aynı
zamanda asfalt yapımının kalitesine de dikkat
edilmemektedir. Sonuç olarak ortaya şu çık
maktadır: Bir mevsim evvel yapılan asfalt bir
mevsim sonra hiç mesabesine inmekte, güzer
gâh tayini hususunda da aynı durumlar mey
dana çıkmaktadır. İki sene evvel tayin edilen
bir güzergâh iki sene sonra «yanlış oldu, eko
nomik değildir» düşüncesi ile başka bir güzer
gâh şekline inkılâbetmektedir. Bu gibi yanlış
tasarruflara ve yanlış kararlara sebebiyet ve
renler hakkında Bayındırlık Bakanlığının ta
kipçi olmasını rica ediyoruz.
Birçok hizmetlerin, Devlet kesesinden yazboz tahtası haline getirilmemesi lâzımdır. Netice
itibariyle bu masraflar ve bu paralar bu mille
tin cebinden çıkmaktadır. Bugün hepimiz bir
çok vesilelerle görmekteyiz, bir asfalt yapılıyor,
bakıyorsunuz iki ay sonra yapılmamış gibi veya
bir güzergâh tayin ediliyor başka bir yetkili gel
diği zaman, bu olmamış, diyor başka bir tarafa
kaydırıyor ama ortada milyonlarca yapnn, mil
yonlarca istimlâk bedelleri heba ediliyor. Mâru
zâtım şu ki bu gibi yanlış tasarruflara sebebiyet
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verenlerin takibedirmesinde hem millet, hem
Devlet bakımından zaruret ve yarar vardır.
Bir konuyu daha temas ederek sözlerimi bi
tirmek istiyorum :
Personel Kanununun tatbikatından sonra,
Karayolları bünyesinde yetişmiş birçok kıymet
li elemanların ayrıldıkları şikâyet konusu olarak
devam etmektedir. Bu bakımdan hazırlanan ka
nun kuvvetindeki Kararname ve teknik personel
için getirilen yan ödemeler ile bu şikâyetlerin
büyük ölçüde giderilmesi yolunda sonuçlar alın
masını temenni ediyoruz. Sözlerimi bitirirken
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin milletimize, Ba
yındırlık Bakanlığına ve fedakâr mensuplarına
Ihayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar suna
rım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Mustafa
Aksoy buyurunuz.
Saat : 09,45.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU
ADINA MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 malî yılı
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde C. H. P.
Meclis Grubu adına görüş ve dileklerimizi sun
mak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.
Bayındırlık Bakanlığı, ekonomik ve sosyal
kalkınmanın yurt düzeyine akışını ve yayılı
şını sağlayan, Devlet hizmetlerini, vatandaşım.
ayağına götüren, yurtdaşını üzerinde yaşadığı
toprağı değerlendiren bir Bakanlıktır. 125 yıl
lık bir maziye sahip bulunan ve çok ağır bir
yapı hizmeti altına giren bu Bakanlığın gö
revleri, bağlı genel müdürlüklere özel kanun
larla yapım yetkisi verilmiş olan ihtisas işleri
hariç tutulursa, şunlardır:
,1. Karayollarının yapım ve bakım işlerini,
2. Devlet ve kamu hizmetlerine ait yapı iş
lerini,
;3. Demiryolları inşaatını,
4. Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını,
5. Hava meydanları •inşaatımı,
6. Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve
tesisleri inşaatını,
7. Bütün bu inşaatların esaslı onarımları
nı, yapmak veya yaptırmak.
Sayın milletvekilleri, yukarıda da arz etti
ğimiz gibi, Devletin ve toplumun temel hiz
metlerini yerine getiren, yurdumuzun ekonomik
ve sosyal alanlardaki gelişmesinde büyük payı
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bulunan bu Bakanlığı, daha verimli bir çalış
ma düzenine kavuşturmak için, gerek kendi
içindeki ve gerek kendi dışındaki çeşitli sorun
larının halli zorunludur.
Diğer kamu kuruluşlarımda olduğu gibi,
Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin yürütülme
sinde de, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale
Kanunu gibi, yürürlüğe girdiği yılların şart
larını ve özelliklerini taşıyan, günün 'koşulları
ile bağdaşamadığı için, hareket ve seyyaliyeti
frenleyen çeşitli mevzuatın, gerek ihale ve ge
rek uygulama sırasında, türlü aksama ve ihti
lâflara kaynak olduğunu görüyoruz. Bu ve bu
na benzer kanunların, günün koşullarına uygun
ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde de
ğiştirilmesi, hizmetlerdeki verimliliği artırı
lacaktır. Yıllardan beri Meclis komisyonların
da bekleyen 2490 sayılı Kanunu değiştiren ta
sarınım biran önce kanunlaştırılması lâzımdır.
Bakanlığın çalışmalarını engelleyen, mevzuat
kadar önemli bir problem haline gelen bir der
di de teknik personel sıkıntısıdır. Bilhassa
657 ve 1327 sayılı kanunların yürürlüğe girme
sinden sonra, teknik personelin hizmetinden
verim alınamamış; bu kanunlarla öngörülen
işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zam
ları, 1 Ağustos 1972 tarihinden itibaren yü
rürlüğe konulmasına rağmen, beklenen sonu
cu vermemiştir. Bu yüzden de, tecrübeli ve
ehliyetli teknik elemanlarım, özel teşebbüse
veya dış ülkelere akmı önlenememiştir. Bu konu
da gerekli müessir tedbirler süratle alınama
dığından, Bakanlık çalışmalarında bar dur
gunluk meydana gelmiştir. Milyarlar, ehliyeti
sabit olmayan teknik personel elinde heba
edilmektedir, ehliyetli teknik personele veril
mesi gereken miktar ile heba olanların hesabı
nı yapmakta Bakanlık çok gecikmiştir.
H939 yılında yürürlüğe giren ve 33 yıllık
bir tatbikattan sonra, 36!lil sayılı Bakanlık Ku
ruluş Kanunu yerine, 20 Temmuz 1972 tarihin
den itibaren, 1609 sayılı Bayındırlık Bakan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu yürürlüğe
•girmiştir. (Bakamlğa bağlı 2 reislik, genel mü
dürlük, haline getirilmiş ise de, şu anda bu ka
nunun da günün şartları ile bağdaşamayacağı
endişesini taşımaktayız. Şöyle ki, 'genel mü
dürlük adını taşıyan her 2 kuruluş da., bugün
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reislik sistemiyle çalışmakta ve kaldırılan reis- 1 m program, kararnamesiyle verilen meslekî
teknik öğretim yapıları, spor tesisleri, çay fab
İlklerin hâlâ izlerini taşımaktadır.
rikaları gibi inşaat hizmetleri Bayındırlık
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile, Demiryol
Bakanlığından, Başbakanlığın emirleriyle ge
ları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge
ri alınacak mıdır? Bu hususun mutlak surette
nel Müdürlüğünün, gerçekten yetkili birer ku
açıklığa kavuşturulmasında zorunluk görmek
ruluş halinde teşkilâtlandırılmasında
zaru
teyiz.
ret vardır.
1950 yılında yürüklüğe giren 55:]!9 sayılı Ka
Bakanlık çalışmalarında aksamalara se.berayolları Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
bolan hususlardan birisi de, Bayındırlık ve Ma
Kanunun, günün koşullarına uymasını t em in
liye bakanlııkları ile Devlet Plânlama Teşkilâ
için, ^tadili g-erekmiş ve bunlarla ilgili çalışma- I tı arasında gerekli koordinasyonun kurulma
lar bitirilmiş ise de, henüz kanun haline ge
mış olmasıdır. Bayındırlık Bakanlığının yatı
lememiştir. Yapılacak tadilâtın, Karayolları
rım anlayışı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plân
camiasında, 5539 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
lama Teşkilâtı tarafından benimsenmemiş, ih
diği günlerdeki enerjik., dinamik ve hamleci
tiyaçlara cevap verebilecek bir yatırım anla
ruhu tekrar tazelemesini temenni ediyoruz.
yışı üzerinde, görüş birliğine varılamamıştır.
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet yönetiminde
,Sayın milletvekilleri, yapım hizmeti yö- I
aradığı verimlilik, kârlılık ve tasarruf prensi
nünden <olduğu gibi, Yüce meclisleri iLgilenbine, sosyal yatıırımlarda sıkı sıkıya bağlı kal
dirnıesi yönünden de önem arz eden, üniver
mamalı; yurt gerçeklerine ve'bölgesel özellik
site inşaatına da kısaca değinmekte fayda gö
lere uymayan program hazırlama zihniyetin
rüyoruz. Özel kanunlarla, bâzı üniversitelere
den vazgeçilmelidir. Maliye Bakanlığında ken
yapı işleri yönünden, îhale Kanunu kapsamı
disine özgü tasarruf prensibine ısrarla bağlı
haricine çıkma ve Bayındırlık Bakanlığının
kalması, Bayındırlık Bakanlığı ile bu kuruluşlar
denetimi dışında, yapım ve onarm işlerini
arasındaki uyuşmazlıklar giderilmiş olur.
yapma yetkisi verilmiştir. Pratikte, hizmetin
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlı
pahalıya malolmasma sebehiyet veren İm yet
ğının
genel mahiyetteki çalışma ve sorunla
ki devrini sakıncalı bulmaktayız, özel kanun
rına
kısaca
değindikten osııra, şimdi yurt eko
larla getirilen bu tür istisnaların giderilmesi
nomisindeki
önemli yerini ve kalkınmamızda
için, Hükümettin gerekli hazırlıklara kısa za- I
ki önemli hissesini, takdirle karşıladığımız,
manda başlayarak, sonucu meclislere sunaca
Karayolları
Genel Müdürlüğü çalışmaları ile
ğını ümidetm ekteyiz.
I
ilgili görüşlerimize geçiyoruz.
,Bu konuda, dikkatimizi çeken bir husus da, I
Karayolları, ekonomik ve sosyal kalkınma
et kombinaları inşaatıdır. Et ve Balık Kurumu I
ile
sanayileşmenin
en önemli altyapısını teşkil
Genel Müdürlüğünce et kombinası yapımının,
ettiğine
göre,
bir
yerde
yol yapılacağı zaman,
kalite, zaman ve maliyet yönünden, program
o
mahallin,
sınaî,
ekonomik
ve Sosyal şartları
lanan hedeflere uygun di arak gerçekleştiril e- I
na uygun olup olmayacağı, her mevsimde ge
.memesi ve kurumun yeterli teknik kadrosu
çit
verip vermeyeceği, şehirler ve hölgelerarası
nun bulunmaması sebebiyle, yapım görevi 1969
irtibatı
azamî derecede saylayıp sağlamayacağı!
yılı programı ile ilgili kararname gereğince,
hesaplanmalı
ve mesafe etüdleri iyi yapılmalı
Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. Kararna
dır.
me ile verilen bu görevin. 1972 yılında, Başba- I
kanlığın yazılı emri ile,. Baymdıılık Bakanlı- I
Sanayileşmeyi hedef alan, Üçüncü Beş Yıllık
ğmdan geri alındığını öğrenmiş bulunmakta
Kalkınma Plânında, Karayolları Genel Müdür
yız. Kamu inşaatı yatırımlarının, hir elde top
lüğüne, 7,7 milyar liralık yatırım ödeneği ay
lanması düşünülen bir devirde, et kombinaları
rıldığını görüyoruz. Bu ödeneğin, mevcut şe
inşaatının, Bayındırlık Bakanlığından alınma
bekenin fizikî ve jeometrik
standartlarımın
sındaki sebepleri öğrenmek ihtiyacını duy- I yükseltilmesine harcanacağını ve yeni işlere
maktayız. îş bölümündeki bu keyfilik, 'bundan
gereken önemin verilemeyeceğini anlamış bu
sonra da devam edecek midir? 19,69 yılında, ay- I lunuyoruz. Zira, bu ilke, Üçüncü Beş Yıllık
— 651
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. Plânla kabul edilmiş ve plânın 11150 nci paragrafında yer almıştır. Bu suretle, prensip olarak,
yeni Devlet ve il yolları yapımı, hedef dışı bı
rakılmaktadır. Aslında, karayolları için önemli olan, 'bir yandan yolların standartlarını ıslâh ile, daha fazla yük taşımasını temin et
mek; öte yandan da yeni Devlet ve il yollana
nın yapımını sağlamaktır. Ülkemizde mevcut
Devlet ve il yolları, ihtiyacı karşılayacak oran
da mıdır ki, yeni Devlet ve il yolları yapımın
dan sarfı nazar ediliyor, edilmektedir?
Karayolları yapımımda, dikkatimizi çeken
bir husus da, dengesel ağırlık yerine, bölge
sel ağırlığa önem verilmesidir. Bu prensibin,
bugüne kadar süregelen tatbikatı sonucunda,
hizmet götür [ilemeyen bâzı bölge ve illerin
ürünleri hâlâ değeri pahasına satılmamakta,
hâlâ, doğal kaynakları, gereği gibi değerliendirilememektc, hâlâ, sanayi tesislerinin kurul
masına gidilememektedir. Bu prensip, Üçüncü
Beş Yıllık Plânla öngörülen, kalkınmanın yurt
düzeyine yaygınlaştırılması, boO.gelera.rasi den
gesizliğin giderilmesi ve kalkınmanın Devlet
ve özel sektör eliyle yapılması ilkesi ile na
sıl bağdaşacaktır? Üçüncü Beş Yıllık Plânın
bu ilkesinin, karayolları yapımında dikkate
alınmasına bir mâna veremiyoruz. Niçin, geri
kalmış bölge ve illerin kalkınması) için öntedbirler alınmıyor? Niçin Devletin gücü ve var
lığı, geri kalmış bölge ve illere götürülemiyor?
Niçin özel sektör için özendirici tedbirlerin
başında gelen yol yapımına, diğer tedbirler ka
dar önem verilmiyor? (Braıvo sesleri) İstanbul
ve İzmit gibi, altyapı hizmetleri tamamlanan
gelişmiş yöreler dururken, Devletin dahi hiz
met götüremediği bölgelerde özel sektörden
yatırım yapmasını bekleyebilir miyiz? («Bra
vo» sesleri)
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Ij sının doğurduğu şartlar hükmünü icra ettiği
sürece, gidemeyeceğimiz ve bu yüzden de bizim
olamayacak daha nice yerlerin bulunacağını
II bilmeliyiz, arkadaşlar.
I
Ödenek yetersizliğine temas etmişken, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bütçesi ile teklif
edilen 2 725 499 733 lira ödeneğe ilâveten, Büt
çe Karma Komisyonunca 175 milyon lira öde
nek verilmesini memnuniyet ve takdirle karşıılamakla beraber, yeterli bulamadığımıızı da be
lirtmek isteriz. Karayolları yapımı için ayrı
lan ve yeterli olduğuna inanmadığımız bu öde
nekle, ülkemiz karayolları ağının hangi ucun
dan tutulacak, hangi yöreye el uzatılacaktır?
Muhterem milletvekilleri,
Erzurum'dan, Aşkale - Bayburt - Kelkit Şiran - Alucura - Şebinkarahisar - Suşehri - Ko1 yolhisar - Reşadiye - Niksar - Erbaa - Taşova Lâdik - Merzifon - Gümüşhacıköy - Osmancık Kargı - Tosya - İlgaz - Çerkeş - Gerede güzer
gâhı ile İstanbul'a ulaşacak ve Doğu ile Kuzey
Anadolu, Marmara bölgelerini bağlayacak olan
bu ulaşım hattı, aynı zamanda Ankara - İstan
bul arasındaki trafik yükünü do hafifletecek
tir. Bu suretle, bu bölgelerdeki, yeraltı ve yer
üstü kaynaklarımızın da değerlendirilmesini
sağlayacaktır. Bu yolun güzergâhında bulunan
ve bir zamanlar Osmanlı Devletinin sayılı ille
rinden olan Girosun'un Şebinkarahisar ilçesine
Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlamağa hazırlan
dığımız şu günlerde dahi kış mevsiminde, ay
larca ulaşamadığımızı, dikkatlerinize sunarız.

İstanbul - Zonguldak - Sinop - Samsun • Or
du - Girosun - Trabzon ve Rize üzerinden, Art
vin'e bağlayacak olan, Karadeniz sahil yolunun,
İstanbul - Karasu - Akçakoca - Ereğli - Zongul
I dak - Bartın - Amasra - Kurucaşile - Cide İnebolu - Abana - Çatalzeytin - Türkeli - Ayan
İşte, güdülen bu dengesiz politika yüzün
cık - Erfelek - Sinop ve Hopa - Artvin bağlan
den, ülkemizde, hâlâ Devlet elinin uzanama
tıları temin edildiği ve Giresun - Trabzon yo
dığı ve hâlâ pek çok hizmetin görülemediği bel
lunun Keşap ve Espiye kesimi elden geçirildi
deler var. Biz ki, bugünkü geri kalmışlığımızı,
ği takdirde bu şeridin tamamlanması ve İstan
sanki o günlerde görmüşçesine, «Gidemediğin
bul - Artvin bağlantısının sağlanması mümkün
yer senin değildir» diyen Halil Rifat Paşa'nın
olacaktır.
bu sözünü, Bayındırlık Bakanınıızun makam
İnebolu - Kastamonu - Çankırı - Ankara yo
odasının karşısına yazmakla yetinmiş ve yur
lu yapıldığı takdirde, orta Karadeniz bölgesi,
dun her köşesine ulaştığımızı sanmışız.
Aksaray ve Ulukışla üzerinden, Akdeniz sahi
Yol yapımında bu dengesizlik devam ettiği,
line bağlanmış olacak ve bıı yerdeki madenler
ödenek yetersizliği ve teknik eleman sıkıntı- jI özellikle bakır madeni de değerlendirilecektir.
— (052 —
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Giresun - Şebinkarahisar, Gümüşhane. - Ti
rebolu, Ordu - Mesudiye - Koyulhisar, Sivas Of - Bayburt ve Rize - İspir - Erzurum yolları
nın yapımı sonucunda Doğu Karadeniz bölge
siyle, Orta ve Doğu Anadolu bölgeleri arasın
da, gerekli bağlantı kurulacaktır.
Şemdinli - Yüksekova - Hakkâri - Uludere Şırnak - Cizre - Nusaybin Mardin - Diyarba
kır ve Diyadin - Lice - Kulp - Muş yolunun hiz
mete girmesiyle Doğu ile Batı Anadolu'nun,
Güney Batı irtibatı sağlanacak. Siirt - Şırnak
yolunun yapımı ile de bu yerdeki kömür rezer
vi değerlendirilerek Siirt ile bağlantısı kurula
caktır. İlçenin hâlâ iliyle bağlantısı yok.
Bu şeritle ilgili olarak, Maraş - Kayseri ve
Maraş - Göksün - Elbistan Malatya - Hekim
han - Kangal - Sivas yolları da hizmete girmek
le Orta ve Doğu Anadolu, Güney Doğu Anado
lu bağlantısı kurulacak, bu yerdeki yeraltı ve
yerüstü zenginliklerde değerlendirilmiş olacak
tır.
Artvin - Erzurum - Bingöl ve Diyarbakır
bağlantısının yapılmasıyla Doğu Anadolu'nun
kuzey ve güneyi arasında, irtibat sağlanmış ola
caktır.
Ağrı - Diyadin - Erciş - Adileevaz - Ahlat Tatvan - Bitlis - Pervari - Beytüşşebap - Hak
kâri yolu ile, Artvin - Şenyurt - Tortum - Er
zurum - Çat - Karlıova - Bingöl - Genç - Diyar
bakır yolu da, Doğu Anadolu'daki bölge ve il
leri birbirine ve anairtibat yollarına bağlaması
yönünden önem taşımaktadır. Başlanan kısımlarıda tamamlanarak kısa zamanda hizmete gir
melidir.
Samsun - Demirköprü - Durağan - Boyabat
- Taşköprü - Araç - Karabük - Zonguldak Samsun yolu da İç Karadeniz bölgesini İstan
bul'a bağlayacak önemli bir ulaşım hattıdır.
Bu yolun da hizmete girmesinde fayda ve za
ruret görmekteyiz.
Akşehir - Şarkikaraağaç - Beyşehir - Seydi
şehir - Bozkır - Hadim - Ermenek - Mut - Mer
sin yolu yapılmakla, Ankara - Orta Anadolu ve
İzmir - Ege bağlantısı kurulacak, hem de Ak
deniz bölgesine gidiş geliş sağlanmış olacak
tır.
Turistik bir değeri olan İskenderun'dan An
talya'ya kadar, her mevsimde trafiğe elverişli
olan, Akdeniz sahil yolunun Antalya - Kumlu
ca - Finike - Kaş - Fethiye - Köyceğiz - Muğla
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kesimi tamamlandığında, Ege ile bağlantısı;
Fethiye - Denizli ve Fethiye - Burdur yolları
ikmal edildiğinde, Akdeniz sahilinin İç Anado
lu ve Marmara ile bağlantıs- temin edilmiş ola
caktır. Fethiye - Denizli - Alaşehir - Kiraz İzmir ve Ödemiş - Salihli - Akhisar yollarının
tamamlanmasıyla da Akdeniz, Ege ve Marma
ra bölgeleri arasındaki ulaşım ağı tamamlan
mış olacaktır.
Karadeniz bölgesini, Orta Anadolu ve Ak
deniz'e bağlayacak olan ve Samsun'dan başla
yarak Kırşehir - Ortaköy - Aksaray ve Ulukış
la üzerinden Akdeniz'e ulaşması gereken irti
bat yolunun Çorum - Alaca Yozgat - Çiçekda
ğı - Kırşehir - Ortaköy ve Aksaray arasının bir
an önce yapılmasında zaruret vardır.
Osmanlı Devleti zamanında yapılan bu eski
Ankara yolunun güzergâhı üzerindeki 20 kilo
metrelik kıvrımlı ve insan mezarı haline geleni
Çiçekdağı kesimi yapılırsa ve Kırşehir - Orta
köy bağlantısı da onardır ve asfaltlanırsa Ka
radeniz bölgesi ile Akdeniz bölgesi arasındaki
mesafe de çok kısalmış, aynı zamanda bu böl
gedeki demir, kömür, florit gibi madenlerin ko
layca taşınması da sağlanmış olacaktır.
İşte yurdumuzun dört bir köşesini birbirine
bağlaması yönünden önem arz etmesi sebebiy
le yapılmasında ve yapılan yerlerin tamamlan
masında zaruret gördüğümüz ve sabırlarınızı
taşırmamak için saymak istemediğimiz diğer
ele alınacak yollarımızın da hizmete girmesin
de zaruret vardır.
Muhtereım milletvekilleri,
Millet olarak, yapılacak bu ve benzeri bağlaratı yollarından; sevk edilecek doğal kaynaklammızidan, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz
den, turiisitiık belde ve eserlerimizden ne zaman
lâyiki veçhile faydalanacağız1?
Ne zaman, kuş uçmaz, kervan geçmez yol
larımızı, kuş uçar, araç geçer hale getireceğiz?
Bir yandan, bölgeler arası dengesizliklerin
giderilmesi ve yatırımların yurt düzeyine yayılmaisınldan bahsediyoruz, öte yandan da mev
cut şebekenin fizikî ve geomJetriık standartları
nın yükseltilımesi ve yeni işlere mümkün merte
be yer verilınelmesdni işitiyoruz. Birbirini naikseılen bu iki ilkeye yer veren bir kalkınımıa plânı
ile, bu ana bağlantı yollarının ele alınması müm
kün olamayacaktır.
053 —
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1.1 yollarının toz, toprak ve ham yol vasfın
da oluşu, bugüne kadar süregelen ilgisizliğin,
düzensiz bir ulaşım politikasın]n sonucudur.
Yetersiz ve bakımsız bir halde olan il yollan
ıl m, daha kaliteli bir dununa getirilmesi için
çalışmalara daha hız verilmelidir, Karayolları
Genel Müdürlüğü ile YSE arasında işbirliği ku
rulmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Aksoy birinci görüşme
.•müddetiniz olan 20 dakika dolmuştur. Şimdi,
ikinci kez görüşme müddetiniz olanı 10 dakika
yı ilâve ederek görüşeceksiniz. Buyurun efen
dim.
MUSTAFA AKSOY (Devamla) — Türkiye'
de bugün öyle il yolları vardır ki, yıllardır onarılımamış ve bir kepçe kumdan bile atılmaımıştır. Bu tür binlerce yolun arasında durumları
nı yaikinen gördüğümüz Kırşehir - Toklümen
»Savciiiı - B'üyükoba - Yeniköy - Hirfanb, Yelek Kaman ve Kaman - Akpınar; Oiçekdağ - Köscfaikılı - Akçakcnt; Kırş'eMr - Ortakoy - Aksa
ray ve Avanos - Kalaba yollarını misal olarak
gösterebiliriz.
TüHkiye'dckl yollarla birlikte, saydığımız bu
yollar da bakıma tabi tutulmalı ve bu illerde
•artık yapılarak, il yollarımız üvey evlât mua
melesinden kurtulmalı di r.
Günden güne, tabiî âfetlerden daha tehlike
li bir durum arz eden trafik kazalarını önleyi
ci tedbirler kısa zamanda alınmalı, ağırlık ve
trafik kontmllan daha etkili bir biçimde uygu
lanmalıdır. İşte aşağıdaki düşündürücü rakam
lara bakılırsa, iddiamız ortaya çıkacaktır.
.1971 yılında 26 bin 782 trafik kazası olmuş;
5 lıin 510 kişi ölmüş, 11 bin 216 kişi yaralan
mış ve araçlardaki maddî hasar. 89 milyon 179
bin 912 lira tutmuştur.
1972 yılında ise 23 bin 9.83 trafik kazası ol
muş ; 2 bin 712 kişi ölmüş, 16 bin 673 kişi yara
lanmış ve araçlardaki maddî hasar, 63 milyon
279 bin 472 lirayı bulmuştur.
Verdiğimiz rakamlardan da anlaşıldığı üze
re, 1972 yılında kontrol istasyonlarınım açılma
sı ve trafik kontrol sisteminin daha verimli ça
lışması nedeniyle kaza, can kaybı ve hasar mik
tarında önemli oranda azalış görülmektedir.
ıSaym milletvekilleri;
Bayındırlık Bakanlığının, ulaştırana sektö
rüne dahil yatırını hizmctlerinii] önemli bir bö
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lümü de, demir, deniz ve hava yolu ile ilgili
inşaat yapımıdır. Demiryolu şebekemiz, modern
işletmecilikten uzaktır. Yurdumuzda, ulaştırma,
hikmetlerinde, emniyet, ucuzluk ve yük kapa
sitesi yönünden büyük önem taşıyan demiryolu
yapımının a rtınlması ge reklidir.
Pehlivanköy - Edirne Bulgar hududu hattı
ile, Tatvan - "Van - İran hududu hattının, kıt*alar arası ulaşımın akışı yönünden, değer taşı
dığına inanmaktayız Ankara - İstanbul çift
hattını ise, ulaşım yoğunluğunu hafifletmesi ve
mesafeyi kısaltması yönünden, önemli görmek
teyiz.
Bayındırlık Balkanlığı, Doğu ve Güneydoğu
istikametime giden hatlardaki bakım ve onarı
nla önem vermelidir. Ulaşımın normal sürate
çıkarılmasını temin etmelidir. Demiryolu işlet
mesi aleyhine yersiz rekabet doğuracak proje
ler yerine, demiryolu nakliyatını besleyecek
yol projelerine öncelik vermelidir. Karayolları
şribekesi ne derece genişlerse genişlesin, de
miryolu nakliyatımın daima önemli bir yer tu
tacağı diikkaite alınmalıdır.
Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzda, turis
tik liman, barınak ve kıyı tesislerinin çoğaltıl
ması hazırlıklarına ve yapımına geçilmelidir.
Uzayan barınak ve liman yapımlarının kısa sü
rede bitirilmesi için, daha fazla ödenek sağlaıma yoluna gidilmelidir. Hopa, Bandırma ve An
talya limanları kısmen değil, tam olarak işlet
meye açılmalıdır.
İstanbul ve İzmir limanları tevsii, biran ön
ce ele alınmalıdır, kısa zamanda gerçekleştiril
melidir.
'Tekniğin günden güne ilerlemesi, sürat ve
uçakların gelişmesi, ülkeimizde, hava meydan
ları yapımına da önem vermemizi gerektirmek
tedir. Hava meydanlarımızın, m'odern uçakla
rın güvenle inip, kalkabileceği bir seviyeye ge
tirilmesi zorunludur. Yurt içinde ve dışımda çe
şitli tenkidi e re hedef olan Yeşilköy Hava Lima
nı tevsii, biran önce bitirilmelidir. Ayrıca, Elâ
zığ, Adana, Antalya, Samsun, Gaziantep, Diyar
bakır vo Trabzon hava limanlarının da gerekli
tevsii yapılmalıdır.
Yurdumuzda sanayiin gelişmesine paralel
•olarak, alkar yakıt tüketimi de son yıllarda bü
yük bir artış göstermektedir. Kara ve demiryo
lundan naklinin tehlikeli ve gayri iktisadî ol-
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ması gözöııüınde tutularak, akar yakıt boru hat
ları ve tesisleri yapımına gereken önem veril
melidir.
Değerli milletvekilleri; Bayındırlık Bakan
lığının, yıllık yatınım tutarının büyüklüğü ve
yatırım birimlerinin ufaklığı nedeniyle, yurt
düzeyine yayılan önemli bir faaliyeti de, yapı
işleridir. Bu faaliyetin, noksan bir kadro ve kıt
imkânlarla yapıldığına şahklolmaktayız. Bu
imkânsızlıklardan birisi, 1972 yılı programına
konulan, pek katı ve kısıtlayıcı hükümlerdir.
Bu hükümler yüzünden, Bakanlık yatırımların
da, büyük ölçüde aksamalar meydana gelmiş
tir. Daha mailî yılın başında, gerek maliyet ar
tışları ve gerek sari yıllarda yapılacak değişik
liklerle ilgili .bakanlık tekliflerinin önemli bir
kışımı, malî yılın somlarında bir sonuca bağlanaibilımiştir. Bu duruma,. ilgili kuruluşların, ar
saları zamanında temin edememeleri ve hattâ
hiç arsa bulamamaları da eklenince, bir çok
yatırım konusunun ihalesi, mümkün olmamış
tır. Bu yündendir ki, 1972 Ocak ayına ait yatı
rım gerçeMeşlmesi % 89 iken, 1973 Ocak ayıa
ait yatırım gerçekleşmesi, % 801 dahi bulama
mıştır. Bu mahzurları önleyici tedbirleri almak
üzere, bakanlıkça, 1972 yılı içinde teşebbüse
geçildiğini ve 8 Aralık 1972 tarihli Resmî Ga
zetede yayınlanan ve 7/5565 sayılı Kararname
ile yürürlüğe konulan 1973 yılı programında,
kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılmış bulunduğu
nu memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yatırımları geciktiren ve aksatan unsurlar gi
derildiğine göre, bundan böyle, Bayındırlık Ba
kanlığını, başarılı ve yüksek oramda bir yatırım
çalışması içinde görmeyi temenni etmekteyiz.
Bakanlığın karşılaştığı
imkânsızlıklardan
birisi de, yan ödemelerin deva olamadığı, tek
nik
personel
sıkıntısıdır.
Bu
silkintiyi
bliraz olsun
hafifletecek
tedbirlerden, tek
nik personel hizmetlerinin taşıtlarla şantiyelere
yayılması yolunun benimsenmesi.ve Bütçe Kar
ma Komisyonu tarafından da, taşıt alımı için
2 milyon lira ödeneğin tahsis edilmesi, memnu
niyetle karşılanmıştır. Bu taşıt alımı ödeneğinin
700 bin lirası, Bakanlıkça, proje müsabaka
ödülleri için teklif edilen 2 milyon liralık öde
nekten karşılanmıştır. Bu suretle, 1 300 000 bin
liraya düşen, proje müsabaka ödülü ödeneği,
ıbaSkanlıfcça, gerekli tasarruf tedbirleri ile ve
dikkatle kullanılmalı. Genellikle, özel firma ve
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kişilerle, serbest bürolara yaptırılması eğilimini
hissettiğimiz, küçük çapta bina projeleri, Ba
kanlık bünyesi içinde hazırlanmalı ve bu suretle
de, Devlet parası israf edilmemelidir.
Sayın milletvekilleri; yapı işlerinde, yatırım
ları aksatan, gerek tatbikat sırasında ve gerek
işlerin bitirilmesinden sonra ihtilâf çıkmasına
söbebolan faktörler arasında, bilhassa :
İlgili kuruluşlarca, ihtiyaç programlarının,
zamanmıda, Bayındırlık Bakanlığına verilememesi,
Yine ilgili kuruluşlar tarafından, inşaat ya
pılacak arsaların zamanında ve hattâ hiç temin
edilmemesi,
Yatırım konularının, malî yıl başında ihale
sini yapmak üzere, proje ve keşiflerini, malî
yıldan önce hazırlamak mümkün iken, bu yola
gidilmemesi,
Keşif ihale evrakının, mahallî şartlara ve
malzemelere uygun olarak, tanzim edilememesi,
Keşiflerin sıhhatli hazırlanmaması sebebiy
le, ihaleden sonra, maliyet artışlarının meydana
gelmesi ve bütün yapım işlerinin % 20'ye gir
mesi,
Çimento ve demirin, karaborsada satışınım
önlenememesi,
İnşaat malzemesi fiyatlarının, sık sık yüksel
mesinin önüne geçiiememesi,
Müteahhitlere siyasî tercihlerle yeterlik bel
gesi verilmemeisi,
Keslnlhesap ve kabul işlemlerinin, zamanın
da bitirilememesi,
Kontrol teşkilâtının yeterli hale getirilemcımesi,
Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâ
tı ve diğer kuruluşlarla, gerekli koordinasyon
sağlanamaması.
iSayın milletvekilleri, yatırımları aksatan ve
.geciktiren ibu engelleri ortadan kaldıracak ge
rekli tedbirler, süratle alınmalı, ve bu engeller,
yapı işlerinin geçikmesiinde, birer mazeret ol
maktan çıkarılmalıdır.
14 Iböllge ve 67 bayındırlık müdürlüğü, 2
müstakil kontrol amirliği ile, yurdun dört ibueacağma hizmet götüren yapı işleri teşkilâtının,
türlü imkânsızlıklar içinde, görev yaptığı bir
ıgerçektir. Bu derece yaygın bir hizmetin ağır
lığını çeken teşkilâtın çeşitli sıkıntı ve imkân
sızlıkları giderilmeli; yapı işleri personeline de,
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karayolları personeli ,gibi dinlenme ve sahil te
sislerine benzer sosyal imkânlardan, faydalan
ma fırsatı verilmelidir.
Yapımcı ve yatırımcı bu 'Bakanlığın fedakâr
teknik elemanlarına yeterli kadrolar
temin
edilmeli, kararname ile kısıtlanan yan ödeme
leri yeterli dereceye yükseltilmeli; mahrumiyet
zamları verilmeli, fazla mesai imkânları tanın
ıl nalıdır. Bu elemanların özel sektöre ve yurt dı
şına akışı önlenmelidir. Yalnız Bayındırlık Ba
kanlığının değil, bütün bakanlıklardaki teknik
elemanların mağduriyeti 'böylece giderilmelidir.
İşte o zaman adeta ordulaşmış bir hizmet
yapan, karayolları elemanlarının ve diğer ideal
kadronun heyecanı ve küllenmiş ateşi tekrar
alevlenecek, bu alevle yurdumuzda kalkınma
. (hamleleri baişlayacalk, hu enerjik ve dinamik
güç sayesinde yurt düzeyine yayılışıyle yapıl
mamış veya yarım kalmış leserler tamamlana
cak kalkınma yan Türkiye'de böylece kalkınmış
Tü r'kiye ol acaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ve
şahsımı adına saygılar sunarım.
BAŞKAN — Adalet Partisi
ISaym Osman Tan, buyurun.

Grubu adına,

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA OS
MAN TAKI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değeni! üyeleri;
Bayındırlık Bakanlığının 1978 yılı Bütçesi
üzerinde Adalet Partisi Meclis Grubunun görüş
ve dileklerini arz etmek üzere söz aklığım bu
kürsüden Yüksek Heyetinizi ve yıllarca sine
sinde iftihar ve gururla hizmet verdiğim Ba
yındırlık Bakanlığının güzide mensuplarını en
samimî sevgi ve sayigı duyguları içinde selâm8 arım.
Bu künsüde bu konuyu dile getiren her de
ğerli arkadaşımın ayrılmadığı bir üslûp içinde
evvelâ Bayındırlık Bakanlığının hüviyeti ve
hizmet müesseselerini bir defa da bendeniz ta
rif etmek istiyorum.
Bayındırlık Bakanlığı, memleket hizmetinde
bulunan kuruluşlar arasında sureti hususiyede
tamamıyie teknik hüviyette özel şartlar iste
yen bir hizmet kuruluşudur. Memleketin, sos
yal, ekonomik ve kültürel alanda istediğiniz he
defe ulaştırılmasında
gerekli altyapı ve üst
yapı gibi teknik hizmetlerin ifasında ulaştır
ma hizmetlerinin altyapı bölümünde toplanan
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karayolları, demiryolları, hava meydanları, li
man, barınak, iskele ve ayrıca akaryakıt boru
tesisleri yapmakla görevli kuruluşlarla,
her
sektöre ait bina inşaatını kapsayan kamu hiz
met binaları yapımı ile görevli kuruluşu ve di
ğer yardımcı hizmetleri yapan servislerden terekküb et inektedir.
Evvelce taşıdığı «Nafıa Vekâleti» isminin
de müsemması olarak bu hizmetler yararlı hiz
metlerdir. Bugün Ulaştırma, İmar ve İskân,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köyişleri bakan
lıkla rı gibi, başlı basma geniş hizmet müessese
leri olan bakanlıkların görevlerini bir zaman
lar tek başına bu bakanlık yapmakta idi.
Bu tarihî hüviyeti içinde Devletin ve toplu
mun temel hizmetlerinde bir anakuruluş ola
rak bütün noksanlarını ikmal etmiş, umumî tâibiri ile oturmuş bir müessese olarak görülmesi
gerekir. Yurdumuzu, vatan anlayışının kutsal
mânası altında bayındır hale getirmek, vatan
daşın raihat ve huzurunu sağlayacak hizmet
lerin gayreti içinde çırpınmak, büyük ve mü
reffeh Türkiye yaratma çabamızdaki görevlerin
çoğu l)u değerli Bakanlığın omuzlarına yüklen
miştir.
Nâçiz kelimelerle arz ve izaha çalıştığım Ba
yındı idik Bakanlığına Hükümetin gösterdiği iti
bar ve önem, bütçesindeki hizmetlere tahsis et
tiği miktarlar ve iç organizmasında beliren
arızalara gösterdiği hassasiyetle mütalâa edile
bilir.
Bu kadar mühim, dev cüsseli hizmetler ya
nında, Bayındırlık (Bütçesi tutarı maalesef pek
cüce görünmektedir. Hele iç bünyede husule
gelen ıstırabın tedavisinde gösterilen ihmal,
müsamaha edilecek kusurlardan değildir.
Personel Kanunu uygulamasında teknik per
sonele reva görülen insafsız tasarruf, büyük
ve müreffeh Türkiye yaratma gayreti 'gibi en
kutsal bir 'görevle yükümlü teknik zümrenin
hizmet aşkını, sadakat ve vefa
duygularını
zedelemiş bir hale geldiğini üzüntü ie müşa
hede ediyoruz. Bugün, Bakanlık kuruluşunda
çalışan teknik elemanın vazifesine devam etti
ğini görüyorsak, bunu bir muhterıcm .arkadaşla
rın vatanperverlik duygularının asalet ve se
viye ölçüsü içinde vefakârlıklarının bir neticesi
olarak takdir ve tebcil etmek mecburiyetinde
okluğumuzu ifade etmek istiyorum.
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Muhterem milletvekilleri, Bayındırlık Ba
kanlığının 'bütün kuruluşlarında çalışan teknik
personelin yıllardan beri vâki ıstıraplarına ve
feryadlarma kulak vermeye ve isteklerinin ça
relerini fbulımaya mecburuz. Her yıl yapılan
Ibütçe müzakerelerinde birçok
değerli arka
daşlarım tarafından parmıak basılarak dile <g€tirilen derdin, Hükümet tarafından önemle ve
ivedilikle ele alınması zaruridir. Bir dahaki
ıbütçe müzakerelerinde bu sıkıntıların bertaraf
edildiğini görmek .en samimî temcnnimiızdir.
Ayrıca, teknik eleman sıkıntısının başgösterdiği bir zamanda en tecrübeli ve değerli 60
mühendisin 30 hizmet yılını doldurduğu .ge
rekçesiyle emekli edilerek vazifelerinden uzak
laştırılmalarını, Bakanlık için düşündürücü ku
sur niteliğinde görmek ımecburiyetindeyiz.
Dikkatlerinizi hususen rica ediyorum; Bu
umumî şikâyet konuları içinde her yıl milyar
larca liralık yatırımları kontrolla görevli ya
pı işleri bölge müdürlüklerinin, bayındırlık müdürllüklerinin hizmet arahaları Ibile noksandır
ve hattâ köhne araçlara mahkûm edilmişler
dir.
Diğer bakanlıkların illerdeki kuruluşların
da hizmet araçlarının tamamlanmış olduğunu
görerek bunlardan mahrum tutulan Bayındır
lık teşkilâtı mensupilarınm sabırlarını şükran
la karşılamaktayız.

gar hududu hattı, Tatvan - Van - İran hudut
hatları kıtalar ve milletlerarası ulaşımı, irtiIbatı 'bakımından önem taşımaktadır. Yıllardan
(beri Avrupa hattının bağlantısında görülen, İstanlbuldan ikalkan tren Yunam toprağına sonra
tekrar toprağımıza ıgirerek Avrupaya geçiş sağ
lanıyordu. Bunun maddî zorluğu yanında za
man zaman mâruz kalınan manevî ezgiler de
loluyordu. Bu zorluğun ıbertaraf edilmesi yolun
daki teşebbüs çok isabetli olmuş, Avrupa ile
direkt irtifbat kolaylığı meydana gelmiştir.
Bunun doğu bölümündeki hatla da, doğu
daki müttefikimiz olan memleketlerle bağlan
tı kuruüımasıyle yararlı hizmet husule gelmiştir.
Tecer - Kangal hattı ile ıSamsun gübre tesis
leri iltisak hattı ekonomik en endüstriyel ba
kımdan, Gebze - Arifiye çift hattı ulaşım yo
ğunluğunu tahfif hizmeti bakımından önem
taşıyan gayretlerdir. Güney ve Güney - Doğu
yönüne ıgiden hatlarda istenen sürati sağlaya
cak hale ifrağ edilmesi zaruretine de inanıyo
rum.
Sahil tesisleri yapım, hakim ve onarım işle
rinde Bandırma ve Antalya liman inşaatı ile
İskenderun liman mendireği inşaatı, Samsun,
Derince limanlarının tevsii, Tuzla tersanesi ve
bunlara ilâveten turistik liman, barınak ve
kıyı tesislerinin çoğaltılması hazırlığında bu
lunulmasını memnuniyetlle tasvibetmekteyiz.

Muhterem ımilletvekilileri, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü dışında Bayındırlık Bakanlığı
Bütçesi 1 106 800 000 liradır. Bu rakamın için
de ,eski yıllara ait 13 862 000 liralık borç mik
tarı da dahildir. Altı bölüm halinde tasnif edi
lerek düzenlenen bu miktar, hizmet Ölçüleri
ne göre 730 243 600 lirası ulaştırma yapıları
nın inşaat, balkım ve onarım işlerine, 254 022 960
lirası Devlet yapıları, yapım, bakım ve onarım
işlerine, 91 048 200 lirası makine, teçhizat alım,
hakim ve onarım işlerine, geri kalanı da des
tek hizmetleri ve genel" yönetim için tahsis edil
miştir.
Burada 'göze çarpan nokta, yatırımların
ağırlığı, ulaştırma hizmetlerinde görünmekte
dir. Bu hususa değer verilmiş olması, tahsisin
kifayetsizliğine rağmen memnun
edicidir ve
Adalet Partisi politikasına uygun mütalâa edil
miştir.
Muhterem milletvekilleri, demiryolları ko
nusunda bilhassa Pehlivanköy - Edirne - .Bul

Hava meydanları yapım ve onarım asilerinde
Yeşilköy, Van, Gaziantep ve Antalya turistik
hava alanı inşaatları ile Esenfboğa, Adana,
Trabzon ve Diyaılbakır hava meydanlarının
tevsiini ve Yeşilköy Türk Havayolları Bakım
tesisleri ile diğer hava meydanları işlerinin
yer aldığını da memnuniyetle görmekteyiz.
Akaryakıt ve tabiî gaz tesislerinden sivili
maksatla yararlanılmasının temini de uygun
mütalâa edilmektedir.
Bütün bunların yönetim, destek ve altprogram hizmetlerinin >en yararlı bir şekilde yürü
tülmesi ve sonuçlandırılmasmı tavsiye ederken
mümtaz meslekdaş yöneticilere de güvenimi
ifade etmek isterim.
Sayın milletvekEleri, Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 yılında çok bilinçli bir düzen
içinde kurulmuş, müstesna kuruluşlarımızdan
(birisidir. Her bütçe müzakeresinde Yüce Par
lâmentomuzun daima takdirine ve övgüsüne
mazhar olmuştur. Bu teşkilâtın işçisinden Ge-
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nel Müdürüne kadar bütün personeli, en disip
linli bir hizmet ordusu halinde örmek bir fera
gat ve .gayret içinde vazifelerini yapmaktadır
lar. Talbiatım bütün güçlükleriyle yazlı kışlı
savaşarak ve yenerek -görevlerine devam «itmek
tedirler. ıBunun için ben de takdir ve hayranlık
duygularımı samimiyetle ifade etmekten zevk
duyuyorum.
Hükümetin, karayolları için teklif
ettiği
2 725 449 733 liralık talebini az bularak, 175
milyon lira ilâve etmek suretiyle 2,900 milyar
liraya iblağ eden Karma- Bütçe Komisyonuna
(bu olumllu kanarından dolayı teşekkürlerimi
ve memnuniyetiimi ifade etmek isterim.
36 bin işçi çalıştıran bu Genel Müdürlüğün
mâruz kaldıği teknik personel sıkıntısından
dolayı hizmetleri layikıyle yürütebileceğinden
endişe duymaktayım.
Personel
Kanununun
uygulamaya girmesinden sonra tecrübeli ve ih
tisas sahibi 313 mühendisin bu müesseseden
ayrılmış olması, korkunç bir olaydır. Bunun se
bepleri üzerinde hassasiyetle durulmalı, kara
yolları hizmetlerinin bu tarzda sabote edildiği
yolunda beliren iddialar ortadan kaldırılmalı
ve müzmin bir hal alan bu ızdırap, mutlak su
rette âcil bir ıç,ar;e ile ıgiderilmelidiır.
Zira, bu Genel
Müdürlüğün
yüklendiği
35 000 kilometrelik Devlet yolu ve 24 500 kiloımetrelik il yolu hizmetleri, bu arada Üçüncü
(Beş Yıllık Plânda taahhüdedilen yeni modern
yolların yapımı bir tasavvur halimde kalmaya
mahkûm olacak tır.
Özel olarak pana.li yol sistemine dönülmek
te olduğunu da melmnuniyetle öğrenmiş bulunu
yorum. Böyle bir çareye iltifat edilmesini tasvilhetme'kle beraber bu yoldan elde
edilecek
gelirin birtakım maliyecilik mülâhazasından
uzak kalarak doğrudan doğruya karayolları
emrime tahsisini uygun ve zarurî bulmaktayız.
Cumhuriyetimizin 50 mci yılında nafıa tariIhimize ımalolacak en şerefli ve-iftihar edebilece
ğimiz Ibir husus da İstanbul Boğaz Köprüsünün
Ibizmete açılabileceği müjdesidir. Haddizatında
ıgeıçiş ücretime bağlamacak olan bu köprü ile
1973 yıllında 112 milyom ve her yıl artmak sure
tiyle de 1995 yılında 450 milyon liralık yıllık
«gelir ile karayolları mevzuunda büyük bir ge
lir kaynağı olacaktır.
,
Karayolları üzerindeki konuşjmaimı bitirir
ken bir noktaya dikkatimizi ç/ekmek istiyo
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rum. : Ankara'yı Eğe sahiline bağlayan güzer
gâhta Kütahya'dan sonra Dıırsunbey - Bailıke'sir körfez iltisak yolunun Kütahya ve Kepsut
arasında mahdut arızalı bir (kısmının ele alın'madığımı üzüntü ille (görmekteyiz. Bunun da
peyderpey yapılacak ameliyeler ile intacını ve
Eğe - Ankara anasında mesafe azalmasını sağ
laması yanında tgüzengâhımdaki bölgelere do
hayat getirmesi 'bakımından ele alınması lüzu
munu ısrarla arz ve teklif etmekteyiz.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün son ku
ruluş kanunu ile beklenen ve istenen hüviyete
getirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet
'duymaktayız. Ancak, (bölge teşkilâtı ile bayın
dırlık ımüdürlükleri teşkilâtında noksan araç
ların tamamlammasuıda gayret
gösterillmesini
ve bu arada yıllardan beri vâki olan banka kre
disi tıkanıklığına çare olmak üzere her ilde.
bakiye kalmış kesin hesapların intacıyle, kefil
bankaların Merkez Bankasına karşı •olan limit
imkânlarının teminat mokturjllarmın iadesi su
retiyle açılmasından sonra meydana gelecek fe
rahlığın temimi hususunun sağlammasını hassa
ten talebetmekteyiz.
Bu arada, zaman zaman beliren müteahhit
alacaklarının zamanında ödenmemesi şikâyet
lerine her zaman mâruz kalıyoruz. Bu alacak
ların zamanında ödenme hususları bilhassa te
min edilmelidir. Sayın Bakanımızın Senatodaki
•konuşmalarında; müteahhit alacaklarına kar
şı bâzı müteahhitlerden de Bakanlığın alacakla
olduğunu «binaenaleyh, »ama borcum var ama
başkasından da alacağım var» gibi bir mantık
yoluna (gidilmesini büyük nezaketi kadar ımulıtevasıma da inandığım iSaym Bakanımın bu
görüşüne katılmaya imkân, bulunmadığını bil
hassa belirtmek istiyorum.
Mâruzatıima iöon verirken Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin yurdumuza ve milletimize
hayırlı olmasını idiler, Bakanlık mensuplarına,
Yüce Meclise Grubum adına en samimî saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Grupları adına yapılan konuş
malar bitmiştir.
Şimdi şahısları adına söz istiyen arkadaş
larımı takdim ediyorum.
iSaym Nuri Çelik Yazıcıoğlu? Yok.
Sayın Hasam Tosyalı.. Buyurunuz efendim.
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Şahısları .adına yapılacak konuşmalar onar
dakika ile kayıtlıdır, lütfen bu gereğe uyulma
sını rica ediyorum.
Saat : 10,33
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Baışkan, muhterem arkadaşlarım;
Yurdumuzıım imarında en büyük payı olan
[Bayındırlık Bakanlığı Ye bağlı 'kuruluşları
mensuplarını saygı ile selâmlayarak sözlerime
başlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım; zamanı, idare
edemem endişesi ile evvelâ Karayollarından
bağlıyacağım. Derdimizin büyüğü karayolların
dan dır. Amerikalı büyük ibir devlet adamına,
«Amerika neden zenigindir dünyada» diye sor
muşlar. Demiş ki, »Dünyanın en mükemmel
karayollarına sahip olduğumuz için zenginiz.»
Tekrar ediyorum, «Amerikanın zenginliği dün
yanın en mükemmel karayoluna sahip olduğu
içindir» demiştir.
Yine Türkiye'mizin en büyük evlâtlarından
bir tanesi de, hepimizin bildiği .gibi; «Ulaşama
dığımız yer bizim değildir» demiştir.
Sözlerime bir Amerikalının, bir Türk büyü
ğümün sözü ile) başlıyorum arkadaşlar. Daha
Türkiye'nin en az 2/3 ünün karayolları itam
değilken Üçüncü Beş Yıllık Plânda karayolla
rına 7 ımilyar lira civarında, hiç kimsenin ka
bul edemiyeeeği, milletin kabul etmeyeceği ve
bilihasısa değerli Bakanından, değerli Genel
Müdüründen en ücra yerdeki karayolu işçisine
kadar tatmin edici olmayan bir eüz'î bütçe
ile Türkiye'nin yoldan mahrum olan 3/7 si bi
zim olmayacaktır. Buna hiçbir Türkün gönlü
razı olamaz arkadaşlar.
Türkiye (kalkınacaktır ,Türkiye sanayi bakı
mından kalkınacaktır, Ikültür bakımından kal
kınacaktır, diyoruz, Bu, yol ile olur, yolun
(gitmediği yere devlet hizmeti gitmez. Hele he
le ine kadar çok teşvik tedbiri getirirsek geti
relim, öi:ei teşebbüs hizmeti hiç de gitmez. Bu
Ibaflomıdan evvelâ bütçenin, her ne pahasına olur
sa olsun, bu sene olan olmuştur, harcasın Genel
Müdürlük dilediği kadar, ek ödeneği bu Mil
let Meclisi mutlaka verecektir, vermek mecbu
riyetindedir, yıl sonunda.
İkinci husus, muhterem arkadaşlarım; pa
rayı biz Karayollarına bulabiliriz, verebiliriz
de; fakat o parayı harcayacak onu değerlendi
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recek Karayollarında çalışan teknik elemandır,
vatanperver mühendisidir. Biz teknik elemanı,
Allah'ın yarattığı insan gücünü! terfih, tefey
yüz bakımından tatmin etmezsek, para bakı
mından tatmin etmezsek ,maneviyat bakımın
dan tatmin etmezsek onların kendilerinde bulu
nan bu milletimize has yüce meziyetlerini kul
lana kullana, sonuna geldikleri bu fedakârlığı
daha fazla suiistimal etmeden bunları tatmin
etmemiz şarttır. Bugünlkü Devlet Personel Ka
nunu ile biz kalkınmamızın altyapısının temeli
olan ulaştırma sistemimizi, »başta karayollarımı
zı, sanayimizi kalkındırmamıza imkân yoktur.
Değerli arkadaşım, Sayın Buldanlı'nm gazetede bir beyanatını okudum, çok memnun oldum.
Bu memleketin kalkınması için ihtiyacı olan tek
nik personelin tatmini için ayrı bir personel ka
nununa şiddetle ihtiyaç vardır. Bu sene Meclî
simizin çalışma müddeti sona ermeden binin
mutlaka yerine getirmeliyiz.
Muhterem arkadaşlarım, üç sene ti;* aranız
dayım. Karayolları Genel Müdürlüğümüz bilhas
sa son yıl içerisinde, gerek Senatodı ve gerekse
Millet Meclisimizde çok iyi tanınan, çok yüksek
meziyetleri olan Sayın Bakan MukadJe? öztekin'in iyi idaresi altında, Bayındırlık Bakanlığı ve
kendisine bağlı kuruluşlar büyük bir vatanper
verlik içinde başarılı hizmetler vermektedir.
Bundan çok memnunuz: Ben şahsen bu Bakan
lığın vazifelerini yakından takip eden bir ar
kadaşınızım.
Gerek demiryolları sayın Genel Müdürü, ge
rek liman ve barınaklar, hava meydanları, yer
altı akaryaJkut tesisleri, kamu hizmetlerine ait
bina yapılan binaları kontrol edenlere, mahallî
idareler ve belediyelerin binalarını tasdik eden
kuruluşlara teşekkür ederiz, minnettarız. Bu
bütçe ile bu kadar olur. Daha fazlasını isteme
ye benim vicdanım elvermiyor.
Arkadaşlar, şimdi mahallî dertlerime geçiyo
rum.
Sevgili arkadaşlarım, bu sene dördüncü büt
çedir burada konuşuyorum. Kendimden misal
vermiştim; müsaade ederseniz telkrar edeceğim.
Sevgili arkadaşlarını, ben bir Hava Kurmay
Albayı, İstiklâl Harbinin başında dünyaya ge
len bir şehit evlâdıyım, demiştim. Babam da
hil, ailemde onbir tane, dayı amca cinsinden, şe
hit var.
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Elli yıl evvel istiklâl Harbinin kazanıldığı
sıralarda Cide, Fakaz, Abana, inebolu, Çatalzeytin, Boızkurt sahilinde hiç bir iskele yoktu;
bugün gene1 yok. Bir İnebolu limanı; oh, şöy
le böyle, biraz... Yıllardan beri bu istek dile .ge
tirilmektedir, maalesef yerine getirilmemekte
dir.
İstiklâl Harbinin başında Karadenizin dalgalarıyle boğuışa boğuşa dış ve i e yardımı cep
helere getiren elli yıl evvelki vatandaşlarımın
çıoğu bugün fâni 'olmuştur. Bugünküler de, elli
yıldır sahil yolları yapılmadığından, sahilleri il
merkezi Kastamonu'ya bağlayan yollar yapıl
madığından, Kastamonu'yu Başkente bağlayan
yol yapılmadığından şikâyet etmektedirler. Bu
yüzden milletvekili olarak en ağır sözleri söyle
mektedirler.
Arkadaşlar, hayatta hie bir zaman hakaret
görmedim, fakat Milletvekili olduğumdan bu
yana, yolsuzluk, liman, iskele ve balıkçı barınak sızlığı sebebiyle gördüğüm hakaretin hududu
yoktur.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikamız
var. Lütfen o dakika içinde meseleyi hülâsa
ediniz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, tekrar edeceğim : Eğer bu sene
de yapılmazsa, ben bu yüce Bayındırlık Bakan
lığının ve bilh assa karayollarının vatanperver
liğinden şüphe edeceğim.
BAŞKAN — Saym Tosyalı, binaz evvel va
tanperverlikle tavsiif ettiniz, çok takdirkâr söy
lediniz; şimdi de «yapılmazsa...» dediniz. Şarta
muallâk vatanperverlik olmaz. Rica ederim,
meseleleri bu şekilde mütalâa etmeyiniz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Olur, çok
iyi olur.
Arkadakşlar, Kastamonu - Tosya yoluna elli
yıllık Cumhuriyet idaresinde bir buldozer gir
memiştir demiştim. 45 kilometrelik bir yol
elli yıldan beri yapılmazsa, istiklâl Harbinin
kazanılmasında, Cumhuriyetin
kurulmasında
belkemiği olmuş yollar elli yıldan beri yapıl
mazsa Sayın Başkanım, Cumhuriyetin- ellinci
yıldönümünde, ben kurtardığım vatanın kurdu
ğum Cumhuriyertin 50 nci yıldönümünü nasıl
kutlayayım? Hangi yüzle Kastamonu'ma gideyim.
BAŞKAN —. Onlar Doğru,
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — Kahraman Kas
tamonu deriz, çıkarız işin içinden.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Maraş'a
53 sene sonra «Kahraman» ismini yazı ile ver
dik; kazalarının yollarını niye yapmıyoruz?
Yapılan kahramanlığın bedeli Cumhuriyetten
sonra onun nimetlerinden faydalandırmak su
retiyle olur.
İstirham ediyorum sayın Bakanım,
Sayın
Başkanım, vasıtanızla, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün bütün mensuplarından, bu sene
Kastamonu - Tosya arasında bir yol yapımını
ben mutlaka görmek istiyorum. Bu yapılmadı
ğı takdirde, vatan kurtarılmasında, Cumhuri
yetin kurulmasında % 73 şehit veren Kastamo
nu'yu biza'tihî cezalandırmaya
karayollarının
hakkı yoktur. Elli yıldan beri Kastamonu'nun
yollarının yapılmamış olması (Ben bir kurmay
albayım, her zaman tekrar e'dliyorum, Sakarya
Harbinde % 73 şehit vermiştir,) % 73 şehit,
% 62 gazi veren bir bölgeyi, «IS en misin İstik
lâl Harbinde bu kadar şehit, bu kadar gazi ve
ren; ben seni elli yıl böyle cezalandııiaıcağım,»
demeye geliyor bu iş.
Geberirsem gebereyim bu kürsüde; artık
yetti. Bütçe bahane edilemez muhterem arka
daşlarım. Bugüne kadar karayollarına
bunca
ödenekler tahsis edilmiştir. 500 milyonluk büt
çe dahi olsa bunun 25 milyonu bu bölgeye tahsis
edilebilir.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Stad
yumlara 500 milyon lira koyuyoruz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Kastamo
nu'yu, 15 nci bölgeyi alalım-ele. 112 mühendise
ihtiyaç olduğu halde bugün 12 mühendis var
arkadaşlar. 150 milyon liralık makineler şurada
duruyor; kış bakımı yapacak eleman yok. Bu
•kaldar şantiyeyi kontrol edecek eleman yok,
plân yapacak eleman yok, para yok. Dört beş
•milyonla benim karnım doymuyor Sayın Baka
nım.
Artık yeter olsun. Çok istirham ediyorum,
artık bu dert sona ersin. Buna vicdanı olan
herkes razı olmaz.
BAŞKAN — Bağlayınız efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim.
Memleketimizde dengeli kalkınmadan bah
sediyoruz. Dengeli kalkınma evvelâ yol ile olur.

avf. Meclisi

B : 65

22 . 2 . 1973

O : 1

Yol yapılmayan yere hizmet gitmez ki denge
li kalkınma yapılsın, sanayi kalkınması yapıl
sın. Bunu da yapmazsanız ne olur? Nedir bu
inat? Bu sene dördüncü senedir; tatlı, acı her
şeyi söyledim burada; göz yaşlarıyle bu duru
mu iziat ettim.
Merzifon'dan, Osmancıktan, Tosya'dan, Çer
keş'ten, İlgaz'dan Geredeye yol bağlanacak.
Bütün Kuzey Anadolunun yükü Ankara'dan
geçiyor. İstüklâl Harbinde verdiğimiz şehit sa
yısından fazla adam ölüyor Bolu yonunda. Ne
olur, Merzifou, Osmancık, Tosya, Gerede, İlgaz,
Çerkeş yolu Gerede'ye bağlanırsa? Kuzey Ana
dolunun trafiği, Kelkit Vadisinin ve Doğu
Karadenizin trafiği buradan geçecek İstanbul'a.
Bunun kadar baısit, bunun kadar önemli,
bunun kadar memlekete yararlı hiçbir istika
met olmadığı hakle hu gecikmiştir. Şu konuda
hak vereceğim; karayolları bu hattın önemini
idrak etmiş fakat kendilerine az tahsisat ver
diklerinden dolayı maalesef bunu bugüne ka
dar tahakkuk ettirememişlerdir. Peyderpey ta
hakkuk ettiriyorlar. Bu yola hız verilsin arka
daşlar.

nına söz vereceğim, onu takiben, son söz milîetvekilinindir hükmüne göre, bir arkadaşınla on
dakikalık konuşma hakkı tanıyacağım, sıonra,
yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna suna
cağım.
Sayın Bakan, buyurunuz.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi,) — Sayın
Başkan, Millet Meclisinin pek muhterem üyele
ri;
Bendeniz, grup temsilcileri'ninı görüşmeleırine, burada yaptıkları tenkitlere, Bakanlığım
adına teşekkür ederim. Elbette ki, burada illeri
sürülen temenni, görüş ve arzular, Bakanlığı
mızda değerlendirilecektir. Çok ımuhteırem grup
sözcüleri, Bakanlığımızın görev sınırlarını bu
kürsüde dile getirdikleri için, ben 'ayrıca buna
temas etmeyeceğim. Sadece grup sözcülerimin
değindikleri konulara kısa kısa cevap verirken
- mümkün olanlarına - mümkün olmayanlarını,
bir hesap ve öntetkik isteyenleri de ayrıca yazı
lı olarak ilgili partilere ulaştıracağım. Önemli
konuları mümkün olduğu ölçüde kısa olarak arz
etmeye çalışacağım.

Ne söylesem fa:zla. Çok istirham ediyorum;
artık bizim bölgemizi ilaha fazla
cezalandır
maktan vazgeçsinler. Bu kadar
kahramanlık
yapmış, bu kadar kan ve can fedakârlığında
bulunmuş bir bölgeyi elli yıl müddetle devam
eden cezalandırmadan vazgeçilsin, 1973 yılın
da, program içi mi olur, program dışı mı olur?
Ne ilâve edilirse, lütfen bir şey yapılsın. Benim
Tosya - Kastamonu yolunda, ben bu sene inşaat
göreceğim. Yedi tane kaaama kışm posta işle
miyor, Cide kazası kapalı..

Sayın Demokratik Parti Grubu adına konu
şan Ata Bodur arkadaşımız, Bakanlığımızın ça
lışmalarını büyük hir övgü ve takdirle ifade et
tiler. Arkadaşlarım adına, kendisine arzı şük
ran ederim.
Turizm Bakanlığının, 'bu sene - çok kısa arz
ediyorum - Karayollarına 72 milyonluk bir .kat
kısı vardır.. Biliyorsunuz, Karayolları, çeşitli
kaynaklardan, yol yapım politikasını yürüttür.
Birincisi, bizatihi kendi 'bünyemizde program
laştırdığımız hizmetler, diğer, meselâ DSİ gibi
veyaihut Turizm Bakanlığı gibi,
ödeneklerini
.kendileri vermek suretiyle yapmamız lâzım ge
len hizmetler vardır. Bunlar da o hakanlı'k büt
çelerimde gözükür ve yılı içinde bize transfer
•edilin".

BAŞKAN — Saym Tosyalı, onbeş dakika
olduğunu bilirsiniz her halde. Bitirin lütfen.
HASAN TOSYALI
(Devamla) — -Sayın
Başkanım, değerli arkadaşlarım, sayın Bakan
lığın mümtaz mensupları, hepinizin çalışmaları
na teşekkür ederim. Yalnız, şu muvazeneyi ku
run, Kastamonu'nun da, Türkiye'nin bir par
çası olduğunu, 500 000 Kastamonu'lunun da bu
milletin bir evlâdı olduğunu unutmamanızı siz
den istirham ediyorum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
üzerindeki müzakerelerin yeterli 'görüldüğüne
dair önerge gelmiştir. Saym Bayındırlık Baka

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, sayın
Bodur'un temas ettiği bu konu ile ilgili olarak
bu seme yarım milyarlık bir tavam plâfon var
dır. Turizm sektöründen bize aktarılacak 72 mil
yon liradır. Bunu da bu vesile ile arz etmek is
terim muhterem arkadaşlarıma.
Bütçe, kesbî katiyet ettikten sonra, Mantın
10 ncu gününe kadar, önümüzdeki yıl Bakanlığı
mızın yapacağı programlı işleri, yol hizmetlerini,
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diğer yapı hizmetlerimi pek göndieıremeye'eeğim,
çünikü diğer bakanlık bütçelerinden/ transfer
©ditecek. Her arkadaşa ulaştıracağım geçen se
ne olduğu gibi, bu seme biraz daha çabuk davra
nacağız. Bu vesile ile, turizm harcamaları hak
kındaki önlgörülen hizmet yerleri ve miktarlarını da ıttılalarına sunacağız.
Ordu - Sivas yoluna değindi muhterem ar
kadaşım, «politik nedenlerle- 'gecikme oluyor»
dediler. Yol, 134 km.'dir, 1968 yılında başla
mış, 1974 yılında ikmal edilecektir. Ve bu seme
de bir milyon liralık ödeneği vardır. Çok kısa
•olarak bu bilgiyi veıriyoıraım, tafsilâtlı olarak da
yazılı, ayrıca kendilerine sunacağım.
Zonguldak yollarını bir temenni olarak bura
da ileriye sürdüler. Bu konu, Kamuoyunda kâfi
derecede ilgi bulduğu için, arkadaşlarıma bura
da <çok kısa arz etmek isterim, Zonguldak - Ereğ
li arasında geçen Kurban Bayramında tahaddüs
eden bir trafik kazasından sonra, haklı olarak,
Zonguldak ve Eıreğlililer bu yolun yapımına bir
ağırlık verilmıeışi için, basın yoluyle siyasî parti
ler kanalıyle ve bizzat 'bize gelmek suretiyle, bu
arzularının kısa süre içinde tahakkukunu istcdilei'.
Bu konu şöyledir muhterem arkadaşlarım;
sahiden bir yol yapılırsa maliyeti 3İ2Ö milyon li
radır. Bunun tetkikaltını yaptırdık, rantabilitesi 0,6'dır. Yapulmasına 1980 - 1900 senelerine ka
dar da lüzum yoktur, ki o tarihte bile bu yolun
trafik hacmi, azamî 800'e varacaktır. Yıllık orta
lama trafik hacmi ki, günde bir ortalama oluyor.
iRiır de, mievcut yollun dlslâhı d|a 33 mJilyonıa maMuyor. Geçen seme başlamışız buna. Fakat süratli
ıbir çalışma yapılamamış. Bu »ene, yine program
da, yarım milyonla bu yol programa alınmıştır.
J33 milyonluk ve 3 ncü Beş Yıldık Plân içinde bi
tirilecek şekilde Bakanlığımızca bu yol progra
ma alınmıştır. Ve hakikaten de. ekonomik ve
sosyal dengesi de budur. Bunu da ayrıca, yazılı
olarak, bana intikal ettiren bütün siyasî parti
başkanlarına, bütün milltevekili ve senatörlere
ulaştırdım. Bunu burada arz etmemin sebebi
şu; çok muhterem milletvekilleri, eğer biz, ma
hallî istek ve arzuların ciddî tetkikini yapmaz,
ağırlığı altında boyun bükersek, benim tahmi
nim, bugün Türkiye'nin hiçb/r tarafından, onbeş,
yirmi otobüs doldurup da yol istemeye gelmeye
cek bir tek il ve ilçe yoktur. Onun için, biz
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konuyu gayet dikkatli, teknik yönden tetkik
ettik ve değerlenmesi de Türkiye çapında, bu
dur. Bunu da bu vesile ile ıttılaınıza sunmak is
terim.
Sayın Ata Bodur, 2490 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi temennisinde bulundular. Meclise
sunulmuştur. Süratle çıkması benim de en bü
yük arzum.
Sayın Mustafa Aksoy da, hem 1050, hem
2490 sayılı kanunlara değindiği için bu vesile
ile cevap vereyim. Bu konular mütemadiyen,
ben tetkik ettim, yıllardır bizim Bakanlığımız
bütçesinde tenkit ediliyor «2490, 1050 değişti
rin» diyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, bu, Maliye Bakan
lığının görevleri cümlesindendir. Biz gayet ta
biî, uygulayıcı Bakanlık olarak bu Kanunu on
çok tatbik edecek kimseyiz Fakat, devamlı ola
rak biz tenkit ediliriz, biz de aynı temenniye iş
tirak ediyoruz bir ölçüde. İnşallah bu sefer
2490 saydı Kanun kadük olmaz. Çünkü, sekiz
on sene evvel bir teşebbüs yapılmış, kanun ka
dük olmuş, gündemde görüşülememiş. Temen
nimiz, bu sefer görüşülürse, faydalı olur, bizim
de ihtiyacımız var.
Sayın Bodur, adaletsiz teknik personel konu
suna temas ettiler. Bütün grup temsilcisi arka
daşlar da değindiği için, konuşmamın en sonun
da, toptan, görüşlerimizi arz edeceğim,
Sayın Cumhuriyetçi Parti Grubu adına ko
nuşan Orhan Kabibay, Bakanlığımızın, Türki
ye'nin ekonomik kalkınmasındaki önemli rolüne,
altyapı hizmetlerine değindiler ve bu arada ça
lışma alanlarımıza da tek tek temas ettiler. Ka
rayolları çalışmalarımızın iyi devam ettiğini,
yalnız il yollarının 2 nci 5 Yıllık Plânda ihmal
edildiğini ve yüzde 50 yollarımızın 12 ay hiz
mete açık olmadığını beyan ettiler. Sayın Ak
soy da, il yolları, politikamızın düzensizliğinden
konuşmalarında değindiler. Bu iki sözcü arka
daşıma müştereken cevap vermek isterim.
Biz, bu il yolları konusunun arz ettiği önemi,
geçen sene bütçe müzakerelerinde arkadaşları
mıza vaat etmiş, bir kitap halinde neşredip he
pinize ulaştıracağız demiştik. Tahmin ediyo
rum, çekmecelerinize atılan bu kitap, arkadaş
larımızın eline geçmiştir. Türkiye'de il yolları,
arz ettikleri öncelik derecesine göre. bu kitapta
bir sıraya tabi tutulmuştur. Arkadaşlarımızın
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yaptığı hesaba göre, şu andaki 71 rayiçleri üze
rinden malî portesi 2 milyae liradır, bu.il yolla
rının tümünü bitmesi için. Bu hesaba, nikbin
hesaptır, rahatlıkla bunu iki ile çarpabilirsiniz,
4 milyar eder. Bunun da ne şekilde ele alına
cağı, arkadaşlarımız lütfeder kitabı okurlarsa
- burada vaktinizi almak istemiyorum - 1 - 1 1 nci
sayfalarında teferruatıyie gösterilmiştir ve en
geniş çapta da dağıtılmıştır.
Verilecek ödenek nispetinde il yolları prog
ramı otomatik bir şekilde yürütülecektir.

fesine göre hesaplanmış bir rakamdır. Bunun
çok üstünde olacağı kanaatındayız. Bu ilk nü
ve, kaynak olmak suretiyle biz paralı yol sis
temine gidebiliriz. Bunun için de 5539 sayılı
Kanununun tadiline dair tasarıyı heyeti vekileye sunduk. İki bakan arkadaşımızın imzası ek
siktir. Bundan sonra da Yüce Meclise getirece
ğiz. Burda kabul edilen ilke, Sayın Kabibay'm
endişe ettiği gibi değildir. Biz, iki nokta ara
sında mevcut bir yol olmadan ikinci bir paralı
yol tatbikatı yapmayacağız.

Bütün sözcü arkadaşlarımız, bize verilen
3 neti 5 Yıllık Plânla 7,7 milyarlık Karayolları
yatırım tavanını yetersiz buldular. Gayet ta
biî, bu konuda bir ölçüde fikir dermeyan etmeğe
mezun değilim. Çok dikkatli olarak arz etmek
isteyeceğim; 7,7 milyar, Türk Hulusunun psiko
lojik yol isteği ve bu hizmete öncelik verme ar
zusu gözönünde tutulursa yetersizdir. Genellikle
dolaşılan her yerde vatandaşın Devletten iste
diği 1 numaralı hizmet, yol hizmetidir ve ben
her yerde bunu duydum ; «İlk evvelâ yol hiz
meti» diyorlar. Bu psikolojik faktöre göre ye
tersizliği doğrudur. Fakat umumî denge içinde
3 ncü 5 Yıllık Plân tanzim edilirken makro se
viyede, plâncı arkadaşlarımızın bize verdikleri
izahata göre, bu seviye plânın diğer sektörlerin
deki yatırımı aşmaması için Mmitin bu olması te
zini savundular. Bir ölçüde ben de iştirak edi
yorum. Çünkü demiryolu, diğer ulaştırma sek
töründeki yatırımlar ihmal edilmiş, ihmal edil
diği için de Devlete zararlı bir yük haline inkiJâp etmiş, onun için biraz bu hizmeti Türkiye'nin
umumî kalkınmasında geriletmek, daha doğrusu
yatırımlarını kısmak şeklinde bir karara bağ
ladık;

Şöyle ifade edeyim, kendilerinin verdiği mi
sâlde olduğu gibi, İstanbul - İzmit yolunun bu
güzergâhı nasıl paralı olacak? Yani biz otomo
bil sürücüsünü turnikeye sokmuyoruz. Mev
cut yol kalacak. Yapılacak yeni yol, İstanbul İzmit arası değil, Gebze - İzmit arasıdır, 40 ki
lometrelik bir kesimdir. Şimdiye kadarki bitmiş
kısım ekspres yol olarak tamamiylc parasız bir
yoldur. Gebze'den İzmit'e yepyeni 3 etaplı bir
yol yapılacak, Hereke, Yarımca, Gebze, birer
etap olmak üzere. Ve yukarıdan mevcut yotfun
üstünden gidecek, bu yolun Gebze girişine İs
tanbul istikametinden gelen bir vasıta çatalda,
tercih hakkını kullanacak, isterse şimdiki mev
cut yoldan parasız gidecek veyahut daha sürat
li gitmek istiyorsa yukarda yeni yapılacak yol
dan, - henüz o yol tasavvur halindedir, plânla
rı, projeleri bitmiştir - gitmek isterse muayyen
bir ücret ödiyecektir. İzmit'ten do aynı şekilde
bu ekspres yola giren, ayrı bir ücret ödeyecek
tir. Hereke, Yarımca gibi yerlerde prestasyon
yolları yapılıp ücrete tabi tutulacaktır. Arz et
mek istediğim, Türkiye gerçeklerine uygun ola
rak daha iyi yolda gitmek isteyen vatandaş ay
rı bir para ödeyecektir.

Yalnız burada bir hususu da arkadaşlarıma,
sayın milletvekillerine belirtmek isterini. Devlet
kaynaklarından bu hizmetin tümü ölçüsüz şe
kilde sağlanamayacağına göre, burada bir arka
daşımızın ısrarla, Sayın A. P. Sözcü arkadaşı
mızın ısrarla, diğer arkadaşlarımızın da alter
natifi şeklinde Sayın Kabibay'm söylediği gibi,
paralı yollara değinerek bunu bağlamak isti
yorum. Bugün bu arzu ve istekler şu şekilde
tatmin edilebilir, bir ölçüde. Bir kaynak da tahaddüs etmiştir, Boğaziçi köprüsü. Bu köprü
den burda sayın Adalet Partisi sözcüsünün ver
diği rakamların hepsi Feribot geçişine ve tari-

Bir yanlış ifade de bulunmak istemem. Bu,
yarından hemen başlayacak bir iş de değil. Me
selâ bunun ilk uygulamasının yapılması öngö
rülen İzmit - Gebze 'arasında belki bu uygula
ma beş sene sonra başlayacak. Çünkü, bu yo
lun yapımı 1 milyar 20 milyon lira civarında
öngörüldü ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın tümünü
kapsıyor. Bizim burada konuştuğumuz konu
lar, hazırladığımız mevzuat çalışmaları
önü
müzdeki sene daha kesif çalışmaların ilk adım
larıdır. Benim şahsî kanım, beş seneden önce
yapılamaz. Beş sene para toplayacağız, yani
Türkiye'nin hiç bir yerinde bu söylediğimiz iki
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yoldan bir paralı yolun bitirilmiş olacağı kanaatıncla değilim. Bu, ileriye şâmil bir başlangıç
çalışmasıdır.
Sayın Kabibay, büyük projelerin yatırımla
rının karayollarıyla öngörülmesini söylediler ve
üç. büyük şehir zikrettiler; Seydişehir, Manav
gat, Küre, İnebolu, Elbistan civarındaki yollar
için Bütçe Karma Komisp onunun kabul ettiği
175 milyonla bu üç projeyi de imkânlar nispe
tinde ele aldık. Küre, İnebolu, Seydişehir, Ma
navgat alüminyum; Küre, İnebolu biliyorsunuz
prit ve krom nakliyatı için, Elbistan da linyit
bakımından önemlidir. Üçünü de bu fazla öde
nekle programa almış bulunuyoruz. Arz ede
rim.
Paralı yollar temennisine cevap verdim.
Devlet yapılarının genellikle dayanıksız ve
çürük olduğu intibaının yaygınlaştığını söyle
diler. Son zelzele hariç, yapılarımızda, pek bü
yük bir tenkit konusu kalmadı demiyeceğim
ama, daha az tenkit edilir hale geldik.ve Ba
kanlıktaki arkadaşlarımız da bu konuda şu
prensipleri uygulamak gayreti içerisindeler :
Mümkün 'mertebe lüksten kaçınmak, lüzumsuz
ilâvelerden, kaçınmak ve sonra bölgelerin özel
liklerine uygun standartları seçmek.. Fakat tak
dir edersiniz ki, bu çalışmaların da bir anda
halli pek kolay olmayacak. Bu çalışmaların baş
langıcındayız ; epeyce ileri adımlar da kaydet
tik. Ben, muhterem arkadaşlarımdan arzu eden
lere Bakanlıkta bu konuda daha tafsilâtlı bilgi
vermeye hazırım. Vaktinizi, özel bir konu dolayısıylc, almak istemiyorum.
Yalnız genellikle, ben de Parlâmentoda bu
sorumluluğu almadan evvel oturduğumda hep
şu tenkitleri : İşte efendim,
Karayollarının,
Devlet Su İşlerinin şahane binaları diye duyar
dım.
Karayollarının binası 45,5 milyona mal ol
muştur. Halbuki daha evvel kendileri kiralık
binada otururlar 5 milyon kira verirlermiş. De
miryolları, Limanlar ve Hava Meydanları da 1
milyon, yahut yarım milyon civarında Tunalı
Hilmi'de bir yerde otururmuş. Hepsini bir yere
almak suretiyle senede 5,5 milyonluk bir kira
dan tasarruf etme imkânını sağladık. 45 milyo
na mal olan bu bina da 7 - 8 sene içinde kendi
ni amortize etmiş durumdadır.
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Gayet tabiî bâzı binalar Devletin itibar ve
heybetiyle mütenasip monumental olması lâ
zım, Meclis binası gibi, bir âbide gibi. Fakat,
genellikle kamu binalarının hizmet fonksiyonu
ötesinde gösteriş, lüzumsuz teferruatla maliyet
lerinin yükselti]memesi çabası içindeyiz. Bu ko
nuda da arkadaşlarımı ayrıca tenvir ederim.
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanla
rında temas ettiğiniz en mühim konu, akarya
kıt konusudur. Buna değinmek isterim.
İlk defa bu sene kabul ettiğiniz 1609 sayılı
Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile ya
tırım programımıza akaryakıt boru hatları ve
doğal boru hatları için bir ödenek konulmuştur.
42 milyon bir yatırımımız vardır, proje bazı
üzerinde. Bu para ile NATO enfrastürüktür bo
ru hatlarının sivil amaçlarla kullanılması için
hazırlanmış bir projenin ilk uygulama yılma
geçeceğiz. Bunu da arkadaşlarıma müjdelerim.
Çünkü, 1 milyarın üstünde bir yatırımla NATO'nun yaptığı bu tesisler, çok düşük randı
manla çalışıyordu. Nihayet bu sene buna bir
imkân bulundu ve beş senelik bir plân dönemi
içinde NATO boru hatları sivil amaçlarla da
kullanılacak. Bunu da bildiririm.
Sayın Kabibay, on aylık gerçekleşmelerimi
ze değindiler. Gayet tabiî, yatırımlar her ay bir
tahavvülât arz eder. 1 Şubat tarihi itibariyle
benim sayın üyelere hazırladığım bir konuşma
da zikredilen rakamları söylemek isterim.
Karayollarının, 21 Şubat 1973 tarihi itiba
riyle, gerçekleşme oranı % 95,
Yapıların % 90,
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları
inşaatı '% 80'dir.
Son hafta içinde, Şubat ayı içinde muame
leleri tekemmül ettiği için 136 milyonluk da
yatırım yaptık. Burada birçok arkadaşlarımız
değindiler; Sayın Aksoy değindi, siz değindi
niz, diğer grup sözcüleri de değindiler; bizim
Bayındırlık Bakanlığı olarak çektiğimiz en bü
yük sıkıntı, yapım safhasına kadar gelen for
malite safhaları oluyor. Sayın Aksoy da söyle
di; biz sadece yapıcıyız muhterem arkadaşla
rım. Yani, bize bir mevzu intikal ettiği zaman
tapu işlemi bitmiş olacak, mülkiyet konusu, tah
sis belgesi bitmiş olacak. İmar durumu ve las
tikli imar planındaki yeri belli olmadan biz işi
ihale edemiyoruz. Ettiğimiz takdirde ihtilâfa
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düşüyoruz. Burada çok arkadaşın, bu muamele ' t a n götürüp teslim edip geçip gitmez; usulü
dairesinde o binayı teslim eder. Belki, bunların
leri, milletvekili arkadaşlarımızın idare adına
tatbikatında hatalar olabilir. Bana da spesifik
takip ettiklerini de bilirim. Telgraflarla, tele
misâl verirlerse tetkik ettiririm.
fonlarla birçokları bize, şu işler bitsin, demiş
lerdir. Bu safha, bizim müşterek bir kusuru«Hava Meydanları inşaatleri hızlandırılma
muzdur, bunları halletmemiz lâzım. Bu safhaya
lı ; ümran, barmalk, lüks ve pahalı inşaat, Ka
gelinceye kadar biz sıkıntı çekiyoruz. Bunlar
rayolları faaliyetleri, kalkınmış, kalkınmamış
bittikten sonra ihale nihayet bir gazete ile ilân
bölgelere ağırlık verilmeli, bölgelerarası den
ve bir müteahhit bulmaya kalıyor. Bu sene icra
ge» dediler. Sayın Aksoy'da buna temas ettiler.
programında bu formaliteleri asgarîye indirici
Arkadaşlarımın burada bana verdikleri bil
bâzı tedbirler alındı, inşallah uygulamada da
giye göre, yatırımlarımızın % 45'i Doğu bölge
ha faydalı olur.
sine, - rakam olarak - % 55'i de Ege ve Batı
bölgesine tahsis ediliyor. Bunu herhangi bir
Teknik personel konusundaki temenninize
maksatla söylemiyorum; ben en güzel yolları
sonra cevap vereceğim.
Doğu'da gördüm arkadaşlar. Gözümle gördü
Millî Güven Partisi Grubu adına Salih Yıl
ğüm için konuşuyorum. Müsaade ederseniz arz
dız arkadaşımız konuştular. Teşekkürle başla
edeyim.
yan konuşmalarını temenni ve eleştirilerle de
Bu yaz 57 11 dolaştım...
vam ettirdiler. Turizme çok önem verilmeli de
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ma
diler. Tahmin ediyorum Sayın Ata Bodur'un
latya
- Sivas Devlet yolu hariç sayın Bakan.
'konuşmasında turizmle bizim ilişkimize cevap
ZEKERİYA
KÜRŞAD (Maraş) — Maraş
verdim.
yolları da hariç.
Teşkilât Kanunu çıksm dediler. Teşkilât
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZKanunumuz geçen yaz çıktı.
TEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz, mak
2490 sayılı Kanun.. Arz ettim.
sadım şu veya bu yer değil, onu söyleyeceğim.
Genel şartname gözden geçirilmeli dediler.
Tetkiktedir, Bayındırlık Bakanlığı Genel şart
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Cum
namesi elimizdedir..
huriyetten sonra tek makina girmedi.
Müteahhit istihkakları geç ödeniyor tenki
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, Saym
dinde bulundular. Sayın A. P. sözcüsü arkada
Bakanın sözü bitsin teker teker kalkm sualle
şımız da bu konuda Senato'da yaptığım bir ko
rinizi sorun.
nuşmaya değindiler. Ben, belki yanlış ifade et
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZtim orada; maksadım şu idi :
TEKİN (Devamla) — Genellikle Cumhuriyet
Müteahhit istihkaklarının ödemesinde acele
ten sonra yeni standartlara uygun yollar Doğu
davranışlar ileride Devletin fazla ödenen para
da yapılmıştır muhterem arkadaşlarım. Bunla
ları tekrar onlardan alma zaruretini doğurur
rın altyapıları, fizik ve geometrik standartları
şeklinde idi, esas maksadım. Ve nitekim buna
Garb'a nispetle yeni yapıldığı için mükemmel
da misâl olmak üzere, halen müteahhit üzerin
yollardır. İhtiyaca yeter demiyorum, dikkat
de olan 33 milyonumuzu almakta güçlük çeki
edin; onu sözümün başında zikrettim. Meselâ
yoruz. Yani, bu işler elbet zamanında ödenme
ben, bir gün sabahleyin Elâzığ'dan çıktım, gece
li, istihkaklar zamanında tediye edilmeli; fakat
Bingöl'de kaldım, ertesi günü Muş üzerinden
tediye edeceğiz diye de dikkatsiz davranma
Patnos'dan Ağrı'ya gidebildim. Bu yol mesafe
malı. Benim maksadım buydu.
yönünden İstanbul - Ankara arasıdır. Rahat
lıkla 4 - 5 saatte yapabiliyorsunuz, standardı
Yapılan yatırımların şartnameye uygun olup
yüksek
yollar. Ege'de, diğer bölgelerde bu stan
olmadığı aranmalı, diyorlar. Ben teknik konu
dartta
yollarımız
yok.
lara değinmiyorum. Gayet tabiî her iş yapıldık
tan sonra, muvakkat kabul heyetleri vardır, bu
Arkadaşlarımız kendi mmtakalarmda gayet
heyetlerce muvakkat kabulü yapılır. Bir süre
tabiî yol hizmetinden şikâyet edecekler. Türki
sonra kesin kabul yapılır. Bunların usulü var
ye'de yol hizmetinin bir anda bitirilmesine de
imkân yok. Çok muhterem bir grup sözcüsü ardır. Yani, bir müteahhit bitirdikten sonra anah665 —
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kadaşımız burada Türkiye'nin bütün yollarını
saydılar. Ben gayet tabiî, evvelden o metni bil
mediğim için bütün Karadeniz sahilini, Hakkâ
ri'ye kadar, Cenup filân arkadaşlarımdan bir
kaba hesap rica ettim; «3 300 kilometre tutu
yor» dediler ve dağlık arazide olduğu için, ki
lometresini 3 milyondan hesaplarsanız, yaklaşık
olarak 10 milyarlık bir program. Kendilerine
hesabını detayı,ile çıkartıp göndereceğim. Ga
yet tabiî istiyoruz, yapılsın, para yol hizmetine
ayrılsın, bize çok para verilsin, daha çok hizmet
götürelim. Yalnız bunun maliyeti üzerinde dik
katli olmak ve istekleri nihayet Devletin malî
kaynakları ile sağlayabilmek bizim sorumlulu
ğumuz altında.
Makina parklarımızı dikkatli kullanalım de
diler. Ben tahmin ediyorum, Devlet sektöründe
makina parkını en dikkatli kullanan ve bu ko
nuda en muntazam servis yapan Karayollarıdır.
Bunu iddia ile burada söyleyebilirim. Bunun ben
zeri diğer bir teşkilât bunu daha mükemmel ya
pıyorum derse, arkadaşlarımız bizi ikaz etsin
ler, biz de çalışmalarımızda onu örnek alalım.
Ağırlık kontrollarmda ciddî davranışlardan
çok kere şikâyet edilmiştir. Ben, müsamahadan
şikâyet edildiğini bilmiyorum. Eğer bâzı bölge
lerde pancar nakliyatı dolyısıyle müteahhitler
arasında bir rekabet varsa, muhterem arkada
şımdan bunu da bana intikal ettirmesini rica
ederim.
Karayollarında asfalt yapımı kalitesiz dedi
ler. Belki kendi mıntakalarmda bâzı yollar mev
sim sonunda yapılmış, asfalt kalitesiz olmuştur.
Yalnız, şunu da belirtmek isterim, Türkiye'de
yapılan asfalt yollar genellikle kalitesizdir. Ya
ni, bana arkadaşlarımın verdiği misal odur. Bu
yapılan asfalt, kalite yönünden en kötü asfalt
tır. Yapım kalitesiz değil, asfaltın kalitesi kötü.
Azamî 4 - 5 senelik bir ömür için yapılır bizde
asfaltlar. Arkadaşlarımız bunu bilmiyorlar.
Çünkü, asfaltın kalitesi o seviyededir. Daha, be
ton asfalt gibi, çok ileri asfalt türleri var. Bun
ları uygularsak senelerce Türkiye'de asfalt yola
hasret kalırız. «Bitümlü asfalt» denilen bizim
yaptığımız asfalt azamî 4 - 5 senelik ömrü var
dır. 4 - 5 sene sonra hazan tazelemek, yeniden
onarmak zarureti vardır.
Sayın Mustafa Aksoy konuşmalarında, uzun
uzun Bakanlığımızın bütün çalışmalarını dile
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getirdiler. 1050 sayılı Kanun, 2490 sayılı Kanun...
Bunları diğer arkadaşlarıma verdiğim cevap
larda arz ettim.
Teknik personel sorununa en son cevap ve
receğim.
Genel müdürlüklerin eski reislik gibi çalış
tığını söylediler. Durum öyle değildir. Teşrif
ederlerse kendilerine anlatırım. Burada, spesi
fik bir konu olduğu için, vakit almak istemiyo
rum.
Karayolları Kanunu temennisinde söyledim.
Arkadaşım burada, özel kanunlarla Bayın
dırlık Bakanlığındaki Et - İkilik Kurumu, spor
tesisleri, çay fabrikalarının peyderpey tekrar
ilgili kuruluşlara gideceği konusuna değindiler.
Konu, Sayın Başbakanın emriyle değil, Yüksek
Plânlamanın kararı iledir. Onu belirtirim. Ben
de kendisiyle ayın noktai nazarı paylaşıyorum.
Ben, Yüksek Plânlama Kurulu üyesi değilim,
fakat bütün kamu yapılarının tek elde toplan
masının zarurî olduğu kanısındayım. Çok denen
miş bu, gitmiş gelmiş. Bu tecrübe de tekrar bir
yeni dönüşle bitecektir. Arkadaşım tenkidinde
haklıdır.
Arkadaşım konuşmasında; mesafe etütleri
nin iyi yapılmasını, bu işlerin çok dikkatli tes
pit edilmesini, bir yola başlarken etüt ve proje
işleri neticelenmeden ona başlanmasının hatalı
olacağını söylediler; hem de bize gayet zengin
bir iş programı takdim ettiler.
Kendileri de bilirler ki, yol işinde etüt ve
proje safhaları 'bitmeden uygulamaya geçerse
niz yol ilk yağmurda bozulur, asfalt ilk yağ
murda çatlar. Birinci temennisine aynen iştirak
ediyorum.
İkinci temennisine de, 'biraz eVvel arz etti
ğim, gibi, tafsilen bütün yollar hakkında, çok
uzun oldu, ben burada tek telk cevap veremem,
bütün Türkiye yollarını saydılar, aşağı - yuka
rı '3 '300 kilometre, kalba .bir »hesap, bunun mali
yeti vo her biri hakkında tek tek bilgi veririm.
Martın 10'una kadar sizlere takdim edilecek yol
programları vesilesiyle bütün bunların ele alın
dığını siz de göreceksiniz. Tümüyle bitirilecek
şekilde değil; kimisi başlamıştır ki, kimisi bu
yıl biraz daha ileriye götürülecektir. Bunlar za
ten hepsi bizim programımızda olan yollar
dır.
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İl yolları hakkındaki kitabımızı aldığımızı
tahmin ediyorum. Politika düzene sokulmuş
tur, düzensiz değildir.
Trafik kazalarına değindi muhterem Halk
Partisi sözcüsü Mustafa Aksoy, trafik kazala
rında, hana verilen rafkama göre, % 2 - 3'tür.
Geuiye kalan vasıta ve sürücü kusurundan do
ğuyor. Bunu da huzurunuzda arz ederim. He
men Karayolları Genel -Müdürüne sordum, ba
na söylediği aynen Ibu; yol kusuru trafik kaza
larında 1% 2 - 3'tür.
Demiryolları, liman, barınaklar, hava mey
danları hakkındaki temennilerinin bütçe prog
ramımızda ayrı ayrı cevabı vardır. Sizin yapıl
masını istediğiniz, yahut başlamasını, bitirilme
sini istediğiniz konuların aşağı - yukarı tam lis
tesi hütçe programımızdaki proje bazında mev
cuttur. Orada hepsine bu yıl ne ödenek tefrik
edildiği ayrı ayrı gösterilmiştir. Ben de, eğer
teşrif ederseniz size gösteririm.
(Burada arkadaşım bir konuya değindiler,
«Karne siyasî tercihe ıgöre veriliyor» dediler.
Bu konuda kendisine belki bir özel bilgi veril
mişse, bir özel mevzu varsa 'bilmiyorum. Ba
kanlığımız, teknik bir hakanlıktır ve politika
konuları, tercihler burada yapılmıyor. Eğer
hakikaten höyle bir siyasî kanaatle bir tercih
yapıldığı 'olayı kendilerine intikal ettiyse, bize
intikal ettirsinler, tetkik ederiz ve gereğini de
kendilerine yazılı .olarak bildiririz.
ıSaym Adalet Partisi 'Grubu Sözcüsü Osman
T a n arikadaişımız, aynı ışekilde konuşmalarına
Bakanlığımızın hizmet sınırlarından başladı
lar; «Hizmet ağır ve ödenekler azdır, Türki
ye'nin bütün altyapı ve en geniş çapta kamu
yapılarından sorumlu olan hir Bakanlığa veri
len ödenek azdır» dediler.
Teknik personel konusundaki temennilerine,
diğer sözcü arkadaşlarımın temennisiyle bera
ber, en sonunda cevap vereceğim.
Hizimet arabaları konusunu bu sene hallet
tik. Gerek dış yardımlardan ve gerekse bu sene
Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 1,5
milyon liralık bir ödenekle, tümünü belki mem
nun edemezsek de, kısmen yapıların ve Bayın
dırlık Teşkilâtının araba konularını hallede
ceğiz.
Demiryolları, limanlar konusunda bir te
mennileri var; «Standartlar düşük, sürat yok»
dediler. Arif iye - .Gebze hattına özellikle temas
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ettiler. 1974^te altyapısı ve elektrifikasyonu tâ*
marnlanmak suretiyle Gebze - Arifiye hattı hiz
mete tam açılacak.
Bir de biliyorsunuz, Esenkent'ten Arifiye'ye
'kadar çift hat projesi var. Bu da bitmiştir.
Programa
alınma
ölçüsünde de
istan
bul - Ankara arası daha kısaltılacaktır.
Hava meydanları konusunda bütçede yeteri
derecede bilgi var. Bilhassa Yeşilköy Hava Mey
danının süratle bitirilmesi önhedefimiz. Beynel
milel bir meydandır.
Karayollarının ödeneğinin artırılması temen
nisine teşekkür ederim.
Paralı yol konusuna da değindiler. «Otofinansmanlı olsun, hu yollardan tahsil edilen üc
retler 'gene yola harcansın, Maliyenin dikkati
ne ve müsaadesine pek tabi olmasın» dediler.
Ben de aynı noktaî nazardayım. Eğer bir Ma
liye harajı araya girerse bu parayı biz yeni yol
yapımına harcamakta birtakım sıkıntılar çeke
riz. Nitekim ki 5539 sayılı Kanun bize .belir ola
rak karayolu yapımına 'birçok kaynaklardan
para ayırmıştır. Biz hu kaynakların hesabını
yaptırdık, senede 4 milyar lira tutuyor. Sırf
bu kaynaklardan bizim adımıza tahsis edilen bu
parayı bize verirlerse hiçbir yeni kaynağa lü
zum, 'kalmadan yol politikamıza yürütürüz.
Onun için kendisiyle aynı noktaî nazardayım ve
teklif ettiğimiz kanunda da bu hususu öngör
dük.
KeSirihesapların, yeni kontrol yönetmeliği
mizde 6 ay zarfında 'bitirilmek zarureti vardır.
Uygulamayı, kendilerinin tenkit ettikleri husu
sa d a uyarak, değiştirdik. Müteahhit alacakları
na temas ettim.
Sayın Tosyalı geçen sene ve bu sene bize
hem iltifat ettiler, hem de tenkit ettiler. Ben bu
yaz gittim Tosya'ya muhterem arkadaşlarım,
tet'kikatımı yaptım.
(HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gece
gittiniz, göremediniz ki.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Hiç dozer yok diyorlar
dı, biz vaktiyle dozer filân vermişiz, yani. İyi
çalışkan, becerikli belediye reisi de var Tos
ya'da, AİD'den bir de dozer almışlar ve çok gü
zel çalışıyorlar. Meselâ İsrarla burada Kasta
monu - Tosya yolunu belirttiler, şu anda bile
orada dozerimiz çalışıyor, yol yapılıyor ve bu
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yol bu sene de tahmin 'ediyorum kendisini sene
ye hızlanamayacağı ve fazla üzülmeyeceği bir
şekilde de bir hizmet Kastamonu'ya gidecektir.
Bölge olarak Kastamonu'ya bu sene tefrik edi
len ödenek de 21 milyon liradır, bütün Kasta
monu'nun ic yolları için, bunu da bu vesile ile
arz etmek isterim. Gayet tabiî arkadaşım da
her temsilci gibi kendi bölgesine hizmetin önce
likle gitmesini ister. Bu bir tabiî heyacandır,
hürmetle karşılarız. Bizim de görevimiz Türki
ye'nin 'bütün illerine hizmeti eşit götürmektir.
IDAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüz bit'tiysıe
•bâzı arkadaşlarımın soruları var, onların ce
vaplandırılmalarını rica edeceğim.
'BAYINDIRLIK (BAKANI MUKADDER ÖZTDKİN (Devamla) — (Sayın Başkan, müsaade
ederseniz bir teknik konuya da .değineyim, on
dan sonra arkadaşlarımın sorularına cevap ve
reyim.
Teknik personel sorunu, bugün bizim özel
likle Bayındırlık Bakanlığının en büyük soru
nu haline ıgelmiştir. Bunun sebepleri çok kısa
olarak özetlemek isterim. Eskiden 10195 sayılı
Kararname ile yevmiyeli istihdam edilen teknik
personel, 657 ve 1327 sayılı Personel Kanunu
uygulamasından sonra, bütün Devlet sektörün
de herkes yüzde 70 - 80 nispetinde bir zam alır
ken, teknik personelde uygulama, intibaklar dolayıisiyle ters işlemiş, 400 - 800 lira arası ek
sik para alınmaya başlanmıştır. Buna ilâveten
teknik personelin bir de yan ödemeleri, arazi
zamları ıgiibi şeyler de Personel Kanunu ile tat
bik edilen; «Maaştan gayri hiçbir ücret öden
mez» ilkesine uyularak bunlar da ödenememiş
ve arkadaşlarımız genellikle çok sızlanıyorlar,
her vesile ile her yerde biz bu şikâyetleri din
liyoruz.
Alınacak 'tedbirler Personel Kanunu çerçe
vesinde bir hukukî tedbirdir, imkânı kullanır
sınız, yahut kanun yetersizliğidir, yeni kanun
teklif edilir. Dir ide ben, memleket ekonomisi
yönünden alınması lâzım gelen bir tedbir var,
ona değinmek istiyorum.
Personel Kanununun getirdiği ilkeleri zede
lemeden bir hal şekli bulunacağı kanısında de
ğilim. Ya ilkeleri «zedeleriz, bir de kanunun bün
yesi içindeki uygulama var: İş güçlüğü, temi
nindeki güçlük, iş riski faktörlerinden fayda
lanarak bu konuyu halletmek. F a k a t teknik per
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sonel deyince Türkiye'de genellikle herkes ken
disini ihtisas dalma göre teknik bir personel
sayıyor. Meselâ 17 Mühendisler Odası Birliği
nin içinde mühendis unvanında olan herkes
kendisini aynı statünün içinde eşit haklarla
mütalâa ediyor. Bunun dışında da diğer ihti
sas dallarında hizmet görenler genel bir
terminolojiden faydalanarak biz de şu alanda
tekuikiz özel ihtisasımız vardır diye aynı im
kânlardan faydalanıyorlar ve bu uygulamada iş
güçlüğü, teminindeki güçlük ve iş riski zamları
Millî Eğitimde, .Sağlık Bakanlığında, bizim gibi
yatırımcı bakanlıklarda; Enerji, Sanayi ve biz
dahil hepsinde eşit şekilde uygulandı, bu arada
bir haksızlık olmasın dendi. Buna rağmen bi
zim, personelimiz .mutmain .olmadılar.
Ben konuyu şu şekilde vazetmek
şahsî 'görüşümle birlikte:

istiyorum

Türkiye sanayileştikçe biz, bu mütevazi üc
retlerle kamu sektöründe •mühendis istihdam
edemeyiz. Misaller de vereceğim. Meselâ Bursa
'Bölge Müdürü, 'bizim Karayolları Bölge Müdü
rü 14 000 lirayla A rom a''da müdürlüğe tayin
edilmiştir. Ayrıca özel bir araba, temettüden
yüzde yarım, - bir nispetinde bir k â r tefriki,
bir kirası z ev. Bunu bir hesaplarsak 20 000 li
rayı bulur. Devletin hiçbir zaman bu seviyede
bir ücret ödemesi mümkün değil. Biz bunları
istisnaî vaka zannederken, aynı bölgenin maki
ne şefinin de 17 000 lirayle özel sektörde aynı
cazip ücretlerle bir göreve tayin edildiğini ba
na Karayolları Umum Müdürü söyledi.
Demek ki biz bir ücret yarışması .sistemiyle
bu konuyu kökünden haledeceğiz kanısında de
ğilim. .Özel sektör duyacaktır kalifiye teknik ele
mana, ondan sonra Devlet de bunları çalıştır
ma imkânı bulacaktır.
Bu arada Fransa'da da aynı şeyler .olmuş,
böyle fahiş ücret vermeler. Orada tedbir ola
rak Devlet ücret veren patronu vergiye tabi
tutmuş ayrıca, istihdam, edilen mühendisin öde
diği vergi dışında ücretleri çok artırmasın di
ye patron da vergiye tabi tutulmuş; böylece
istikrarsız ç/ok lüzumsuz bir rekabet de önlen
miş «olmuş. Bizim süratle almamız lâzımgelen
tedbir, mevcut kanunun imkânları içinde bu
nispetleri 'yükseltmektir. Bunun da güçlüğünü
takdir edersiniz, ınüstakillen benini yapabilece
ğim bir iş değildir; fakat her vesile ile, değil
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yarm bir .gün teknik personelin kamu hizmetin
de açacağı derin rahneyi şimdiden hepimizin
gördüğü gibi ben de .görüyorum. Büyük sıkın
tılar olacaktır, 'elbirliği ile halledilmesi gerek
tiği için açıklıyorum. Konu mühimdir, âcildir
ve geçici tedbirle değil dikkatlice halledilmesi
lâzımdır. Bugün 8 - 12 sene arasında kalifiye
her eleman dışarıda iş aramaktadır. Kaynak ge
liyor aşağıdan, aşağıdan sıkıntımız yok. Bugün
yüksek mektep mezunu mühendislerin hcpisi
geliyorlar, fakat onları da birtakım torba kad
ro filân gibi sebeplerle zamanında ve miktarın
da alamıyoruz.
Benim teknik personel konusunda alınmış
bir karar olarak burada söyleyebileceğim henüz
bit* şey yok, fakat fcıonu üzerinde çalışılıyor.
Bitmemiş bâzı çalışmaları da arz etmek iste
miyorum. Arkadaşlar bir kanun tasarısı da ha
zırladılar Mühendis Odaları, bana da verdiler,
tetkik ediyoruz, icâbında kanaatim hâsıl olur
sa bunu da Hükümete bakanlık teklifi olarak
götüreceğim.
Mâruzâtım bundan ibaret Sayın Başkan ve
muhterem milletvekilleri hepinizi saygıyle se
lâmlarım. .Sorularınıza hazırım, buyurun efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, ilk defa gönde
rilen bir soru vardı, herhalde o zatıâlinizin elin
de kalmış, <onu rica ©deyim, müsaade buyurur
sanız ben onu okuyayım, zapta geçireceğim. Ya
zılı olarak cevap verecekiseniz, soruların mut
lak zapta geçmesi lâzım.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTMKÎN (Devamla) — ıŞifâi olarak da cevap ve
rebilirim.
(BAŞKAN — Şimdi bâzı soruların uzunlu
ğu bakımından belki yazılı olarak cevap ver
mek isteyeceksiniz. Bu sebeple soruları takdim
ediyorum.
İSayın Zekeriya Kürşat şu soruları zatıâlinize yöneltmekte:
«1. Maraş - Kayseri yolu hangi tarihte 'kâ
mil olarak hizmete alınacaktır?
2. Bağımsız olan Elbistan - Afşin - Gök
sün yoluna ne zaman ilgi gösterilebilecektir?
.3. Dertiz (diğer adı ile Ağabeyli) yolu ve
kemalli köprüsü ne zaman ikmal olunacaktır?
4. Türkoğlu, Pazarcık İltisak yolu bir taş
ve çukurlar niteliğindedir. Yol standardına ka
vuşturulması düşünülüyor mu?
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5. Keçiler - Maraş anayolunun ölüm taşı
dığı bilindiğine göre, bu tehlike ne zaman gide
rilerek emniyet sağlanacaktır?
16. Kapıdere - Elbistan yolu hangi tarihte
işletmeye almalbilecektir?
7. Babçe - Maraş demiryolu ile, Kapıdere Elbistan demiryolları inşaatına ne zaman baş
lanacaktır?
8. Miadını doldurmuş makine ve araç par
kının yenileştirilerek takviyesi düşünülmekte
midir ?
Bâzı sorular...
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — .Sa
yın Başkan, bir ilâve daha var, yazılı da ola
bilir.
BAŞKAN — Aslında bu gilbi soruların daha
önceden Başkanlığa gönderilmesi tahtında, Baş
kanlık bunları ilgili Bakanlığa tevdi edecek. Gö
revidir, vazifesidir, Bakanlık da buna cevap
verecektir.
9. Karayolları Genel Müdürlüğü, memleke
timizde yol «sıkıntısı had safhada iken, kendi
lerine son derece lüks genel müdürlük binası
yaptırması doğru mudur, Bakanlığın bu bina
yı eleştirmesi düşünülüyor mu?»
iSorular bunlar efendim. Sayın Zekeriya Kürşad'm sorulan. Tahmin ediyorum ki zatıâliniz,,
bunlar tetkike ımuhtaeolduğu için yazılı cevap
landıracaksınız.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) —• Sayın Başkanım, kara
yolu binası hakkında burada uzun uzun arzı
malûmat ettim. O cevabımı zabıttan tekrar ay
nen tekrarlarım arkadaşa. Sayın Kürşad'm en
çok merak ettiği bir konuya değineyim.
Maraş - Göksün - Pınarbaşı...
BAŞKAN •— Yalnız Sayın Bakan rica ede
yim, bu sorular tüm olduğuna göre, tüm ola
rak yazılı cevap verin. Birisine sözlü birisine ya
zılı yapmayın.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Nasıl münasip görürler
se. Bâzılarına verebilirim. Emrederseniz yazılı
olarak tam tefsilâtlı hepsine birden .cevap ve
reyim.
BAŞKAN — Tamam efendim.
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun sorularını takdim ediyorum. Bu
da yazılı olarak cevaplandırılabilir.
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«1. 15 nci bölgenin teknik eleman kadrosu
nedir? Bugün fiilen kaç kişi çalışıyor? (Yük
sek: mühendis, 'mühendis, teknisyen, tekniker
olarak.) Noksanlıkların nasıl
karşılanacağını
<dü§ünüyorlar<?
2. Kastamonu - Çankırı, Boyabat - Kasta
monu - Karabük yollarının ne zaman ikmal edi
leceği hakkında bir tarih verilebilir mi?
3. Gezip gördükleri yollarımızın durumu
karşısında ayrılan ödeneklerin Bütçe Plân Ko
misyonundaki artırmalara rağmen, kâfi oldu
ğu kamışında mıdırlar?
Devlet yolu ve il yolu olarak bu ödenekle
rin miktarları nedir, sabit masrafları da naza
ra alarak kâfi midir?
4. 1.5 nci bölgedeki karayolu çalışmalarını
kifayetli görüyorlar mı?»
Evet yazılı olarak 'Cevaplandıracaksınız. Onu
takdimi edeyim.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEİKİN (Devamla) — Şifahen cevap verebili
rim. Çünkü, bu konu çok geldi önüme. Nasıl
takdir ederseniz.
BAŞKAN — Şimdi tabiî biz bu yazılı so
ruları Bakanlığa tevdi edeceğiz.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTElKİN (Devamla) — Tabiî taJbiî, olur Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Bir kısmını burada zapta ge
çen ifadelerinizle sözlü, diğerine yazılı... Daha
değişik bir kompozisyon oluyor. O bakımdan
müsaade ederseniz, uzun olduğuna göre yazılı
cevap veriniz.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTlEıKİN ' (Devamla) — Yazılı cevap vereyim
efendim.
BAŞKAN — «Sayın Hasan Çetinkaya, şu so
ruları sormakta:
«1. 2 numaralı Devlet yolu olan ve Batıyı
Doğuya ıbağlayan karayolunun Erzincan - Bu
tu arası, yol yapımına 7 yıl önce başlandığı hal
de, henüz bitirilmemiştir. Bitirilmesi için Ba
kanlık bu husustaki çalışmaları yeterli bulmak
ta mıdır? Alınmış tedbirleri var mıdır?
2. Erzincan - Çağlayan Bucak yolu asfalt
lanması 1973 yılında programa alınacak mıdır?
3. 1 . 3 . 1972 tarihinde Türkiye Yapı İmar
İşçileri Sendikası ile Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü arasında aktedilen Toplu Sözleşme gere
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ğince, verilmesi gereken zamlar, aradan 11 ay
geçmesine rağmen uygulanamamıştır. Yapı iş
lerinin yürütülmesinde görevli olan bu persone
le bugünkü hayat pahalılığı düşünülerek bu
ödemelerin yapılması hususunda Bakanlığın dü
şünceleri nedir?»
Bunları da yazılı .olarak cevaplandıracaksı
nız.
Şimdi, bâzı arkadaşlarımız sözlü olarak ce
vaplandırılmak üzere kısa sorular soracaklar
tahmin ediyorum. Bunların içinden de tetkike
mulhtacolan kısımlar var ise, onların da yazılı
olarak cevaplandıracağınızı beyan edebilirsi
niz.
Bir .soru daha var uzun, onu da takdim ede
yim de. Bu da yazılı olarak belki cevaplandırı
lacak.
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu
bir önergede Sayın Ekrem Kangal, şu soruyu
sormakta:,
«Sivas - Malatya karayolu önemine eş bir
biçimde ele alınmamış ve yapımı çok gecikmiş
tir. Ancak, 1973 yılı yatırım programına alın
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konu ile ilgili
olarak aşağıdaki sorularıma .Sayın Bakanın ya
zılı olarak cevap vermesini rica ederim», diyor.
«1. 1973 yılı için ne kadar tahsisat ayrıl
mıştır? Kaç kilometre yol yapılacaktır?
2. Bu yıl hem .Sivas ve hem de Malatya is
tikametinden 'başlanacak mıdır?
3. 'Söz konusu yol için hangi .güzergâh takibedilecektir ? (Ananoktalar.)
4. Bu yol hangi tarihte .bitecektir?»
Bunu da zapta geçirdim, cevaplandıracaksı
nız.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTiEKİN (Devamla) — Yazılı olarak mı?
BAŞKAN — Evet.
Bitlis Milletvekili (Sayın Âbidin İnan Gay
dalı, aşağıdaki sorunun sözlü olarak cevaplan
dırılmasını diliyor.
«Ulaşım imkânsızlığından Devlet postasının
ısırtta taşman Bitlis - Dizan ilçe yolu 1973 prog
ramına alınmış mıdır, Cumhuriyetimizin 50 nci
yıl armağanı olarak bu yıl yapımına başlanacak
mıdır? Müjde .bekliyoruz.» diyor.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Yazılı olarak.
BAŞKAN — Yazılı solarak cevaplandırmak
istiyorsunuz. Beki, efendim.
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ıSaym Osman Tan, grup adına yaptığı ko
nuşmadan sonra küçük bir noktanın zatıâliniz
tarafından cevapsız bırakıldığı kanısına ulaş
mış ve küçük bir soru sormak dileğinde bulu
nuyor. Buyurunuz Sayın Tan. Kısa, soru mahi
yetinde, izahsız. Evet.
OSMAN TiARI ('Balıkesir) — Sayın Baş
kan, grup adına yaptığımız konuşmada Ba
kanlık icraatının partimizle olan bağdaşıp bağ
daşmaması konuları ile, genel izahatımızdaki
konuşmalarda bir özellik verdiğimiz konu var:
Balıkesir - Dursunibey yolu onunla ilgili soru
larımız cevapsız kaldı.
Bu itibarla, Balıkesir - Dursunbey yolu hak
kında ne düşündüklerini
cevaplandırmalarını
arz ederim,.
BAŞKAN — Yazılı olabilir mi? Tetkik et
sin Sayın Bakan.
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTBKİN (Devamla) — Efendim müsaade eder I
seniz yazılı vereyim? Bunlar hesaba kitaha da J
yanan konular. Yapılacak yapılmayacak gibi I
bir yanlış cevap olmasın.
OSMAN TARI (Balıkesir) — Hay hay efen
I
dim.
I
BAŞKAN — 'Sayın Ahmet Karaaslan, lüt
I
fen .soru mahiyetinde kısa ve özet olarak.
I
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın I
Başkan, sorularım çok kısa. Cevapları burada
sözlü olalbileceği gibi, yazılı da olaibilir. Bu hu I
susu belirttikten sonra sorularımı arz edeyim. [
BAŞKAN — Buyurunuz efen'dim.
I
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Soru
larım şunlardır:
1. Hekimhan ilçesini Malatya il merkezine
Ibağlayan Malatya - iSivas Devlet yolu, bugün
Türkiye'de en perişan yol olup, kışın Hekim
han'ın Malatya ile irtibatı kesilmektedir. Müte
addit defalar .bu konu Bayındırlık Bakanlığına
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne, tarafımız
dan intikal ettirilmiş, alman cevaplarda; 1973
yılı yatırım programına alınacağı ifade edilmiş
ti. Bu yol, 1973 yılı programına alınmış mı
dır? Alınmışsa, ne kadar ödenek vardır? Ma
latya - Hekimhan arasında kaç Km. yol inşa
ödil'ecektir, hangi yılda bitirilecektir ? Malatya Hekimhan irtibatının tam olarak sağlanması
hangi yılda mümkün olabilecektir?
İkinci sualim;
-
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKIN (Devamla) — Buna cevap vereyim mi
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Hay, hay efendim,, siz nasıl
arzu ederseniz.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Malatya - Sivas yolu,
Hekimhan'a kadar .olan kısmı, bu sene programa alınmıştır. 2 milyon lira ödenek vardır. Ne
zaman biteceğini kesin olarak söyleyemem. Büyük bir projedir. Sözlerimin başında da arz ettim; Mart ayının 10'una kadar bütün Parlâmanter arkadaşlara kendi illeriyle ilgili karayolları programlarını takdim edeceğim. Orada
bütün detaylı bilgileri sayın arkadaşım tefer
ruatı ile de bulurlar. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. 2 milyon lira bu sene ödenek tefrik
edilmiştir.
AHMET KARAASLAN (Malatya) — İkinci
sualim: Bayındırlık Bakanlığından 1972 yılmda şahsıma yazılan ve Sayın Bakanın imzasını
taşıyan bir yazıda:
Malatya - Pötürge yolunun 1972 yılında bi
tirileceği açıkça ifade edildiği halde bit'irilememistir. Bitirilemeyiş sehepleri nedir? 1973 yılmda bitirilmesi mümkün olacak mıdır, yoksa yine
ertelen'ecek midir?
Aynı yazıda; Malatya - Pötürge yol ayırımı .Doğanyol ve 'Tepehan Bucak yollarının, Ma
latya ilinde birinci sırada öncelik taşıdığı ve
programa alınarak bitirilmesine çalışılacağı ifade edildiği halde, bu yollar programa alınmış
mıdır, alınmışsa kâfi miktarda ödenek konmuş
mudur?
Keza, Hekimhan'ı Darehdere'ye bağlayan
yol yarım kalmıştır, bu yol için kâfi'miktarda
ödenek konmuş mudur, bu yıl bitirilmesi mümkün (olacak mıdır?
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEIKÜN (Devamla) — Sayın Başkan, daha ev
vel de arz ettim, bütün programları Mart ayınm 10'una kadar arkadaşlara ulaştıracak şekilde hazırladık. Ayrıca, burada özel mahiyette
bir soru tevcih ettikleri için kendilerine yazılı
olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, şu so
runun cevaplandırılmasını diliyor: Yeşilırmak
ile Kelkit çayının birleşimindeki tarihî Kaleboğazı köprüsünün tamiri ne zaman yapılacak
tır?
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, takdir
edersiniz bir köprünün tamiri konusunda bura
d a -cevap veremem. Yalnız, köprü Reşadiye üze
rinde midir Sayın Kazova?
BAŞKAN — Sayın Kazova, meseleyi YSE
hizmetleriyle Bayındırlık hizmetleri arasında
değerlendirdiniz mi, bu köprü hangi yol üze
rindedir ?
(MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bu köprü
Erbaa ile Taşova arasındadır efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEIKİN (Devamla) .— Yazılı olarak cevap arz
edebim efendim.
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, size
'konuşma sırasının gelmeyeceğini tahmin ediyo
rum. O sebeple, zannediyorum ki soru soracak
sınız, buyurunuz.
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — O
zaman yeterlik önergesinin aleyhinde konuşa
cağım lütfederseniz.
BAŞKAN — Pekiyi efendim.
Sayın Necati Alp, buyurunuz efendim, som
anız.
NECATİ ALP (GÜmüşane) — Sayın Baş
kan, İran - Trabzon yolunun Zigana dağı geçi
dinde inşa edilmiş bulunan hidroelektrik baraj
larının su seviyesi yükseldiği için Trabzon Bayburt nııııtaikaism dairi yol su altında kala
caktır. Buranın, tabiatiyle Bakanlığınızca etü
d ü yapılmıştır. Bayburt'tan Trabzon'a 197 kilo
metredir bu yol. Bayburt'tan Malatya'ya bir
başka yol vardır; henüz geçit vermektedir.
Devleit yolu olarak mütalâa edilmektedir. Bu
yol 95 kilometredir. Bu yol yeni yapıldığı tak
dirde, Zigana dağı mınta'kasında yapılacak har
cama ile bıı yol açısından yapılacak harcamanın
-mukayesesi yapılmış, ıvıntabilite yönünden bir
hayli' fayda sağlayacak olan beriki yolun tercih
edilmesini Bakanlık düşünmekte midir? Ayrıca,
Araklı yolu etütleri ikmal edilmiş midir?
ttkinci sualim; Bayburt çevre yolu istimlâk
muameleleri bugüne kadar ikmal edilmemiştir.
Bayburt'un bu çevre yolu geçiti ne zaman ik
mal edilecektir; bu sene bir tahsisat korumadığı
na göre bu geçitin durumu ne olacaktır?
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTİEKİ'N (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandı
rayım, zaten Martın sonuna kadar da program
ları alacaklardır.
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BAŞKAN —• Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz
efendim.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bendenizin suali muhterem arkada-şlarımınkinden bir parça farklı olacak. Elbette ki, ben
denizin de temsil ettiğim bölgenin birçok dert
leri vardır. Bu dertler, teknik ve malî imkânlar
nispetinde şahıslarına ve mesai arkadaşlarına
itimat ettiğim Yüce Bakanlıkça tetkik edilecek,
is'afi mümkün olanlar is'af edilecek, mümkün
olmayanlar edilmeyecek. Bu itibarla
bunlara
temas etmek istemiyorum, ancak S>aym Bakan
dan birkaç konuda bilgi almak istiyorum efen
dim.
Kendileri, şimdiye kadar başta 1609 sayılı
Kanun olmak üzere, ekspres yollar kanunu ol
mak üzere birkaç kanunu getirdiler, Parlâmen
todan çıkardıla r...
BAŞKAN — Bunlar izah efendini, bu izah
lara lüzum yok, ne soruyorsanız lütfen onu söy
leyiniz efendim, bu konuşuna oluyor.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade bu
yurursanız Sayın Başkanım bunların arkasın
dan bir sual gelecektir, ama fuzulî görüyorsa
nız...
BAŞKAN — Evet, yani bu izah tarafını fu
zulî görüyorum, yalnız soru tarafını lütfediniz,
buyurunuz.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade
ederseniz yazılı olarak sonra sorayım, cevap
alayını efendim. Sormak istediğim şeyler bölge
teşikilâtıyle teknik elemanlarla ilgili idi...
BAŞKAN — Sorunuz efendim, soru olarak
sorunuz, ama baştarafta izah yapmayınız diyo
rum .
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bayındırlık hizmetlerini görmek için vası
taya ihtiyaç vardır, elemana ihtiyaç vardır, pa
raya ihtiyaç vardır. Bunla!- içerisinde vasıta
ihtiyacı üzerinde biraz durmak ve birkaç sual
sormak istiyorum müsaade ederseniz.
Bayındırlık Bakanlığı kendi vasıtalarını ge
reği gibi kullanabiliyor, ama aynı vasıltaya sa
hip diğer kuruluşlarla gerektiği şekilde koordi-ne çalışamıyor, bu bir vakıadır; YSE'de olduğu
gibi, Devlet Su İşleri vasıtalarında olduğu gi
bi...
BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, maalesef
anlaşamıyoruz, usul yönünden anlaşamıyoruz,
•Bunlar hep izah beyefendi.
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade edi
niz Beyefendi, bir yere geleceğim..
BAŞKAN — Hayır efendim, size bu şekilde
müsaadede bulunacak olursam o zaman bütün
üyelere aynı şelMlde müsamahada bulunmanı lâ
zım ki, o zaman da bütçeyi çıkarmak imkânın
dan mahrum kalırız. O balkımdan, neyi sormak
istiyorsanız onu sorunuz. Beş dakikadır sîzinle
uğraşıyorum Sayın Ersoy, ne yapabilirim, dü
şünsenize, önümde- 10 milletvekilinin ismi var
hepsi sual soracaklar.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, teş'ekkür ederim, vazgeçtim soru sormaya
cağım.
BAŞKAN — Efendimi, sorun, şu soruyu so
rayım diyorsunuz, ne ise onu sorun, ben ne ya
payım.
Sayın Salih Aygün, lütfen sorunuzu sorunuz.
ıSALlH AYGÜN (Amasya) — Yatırımlar
ıgeç kalmaktadır haklı olarak, elinizde eleman
ydktur, projeler zamanında
yetişmemektedir.
(Bunun için Sayın Bakanlık, yatırımların çabuk
laştırılması için bir tedbir almış mıdır?
İkincisi, Amasya - Taşova - Kelkit vadisine
giden yolun kesin başlama tarihi nedir?
Üç; Havza'dan başlayıp Merzifon - Gümüş
hacıköy - Osmancık istikametindeki istanbul
yolunun kesin başlama tarihî nedir?
BAŞKAN — Peki efendim, Buyurunuz Sayrn Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKEN (Devamla) — Sayın Başkan, bâzıları
na cevap verebilirim, biliyorum, ama müsaade
•ederseniz arkadaşımı daha mutmain okun, yazı
lı göndereyim.
•BAŞKAN — Sayın Musa Doğan şu soruları
sormakltadır: 1. — Diyarbakır - Bingöl - Erzu
rum yolu 1973 programına alınmış mıdır"?
2. — Siirt ilinin Şırnak - Eruh yolu yapımı
ve 1973 yılında bitimi tahakkuk edecek midir?
3. — Petrol sahasındaiM Doğu illeriyle ilgi
li yolların asf altlansın ası 1973'te programa alın
mış mıidır?
4. — Digor - Tuzluca arası yol için 1973 yılı
programında imkân düşünülmüş müdür?
o. — Arpaçay - Çıldır - Kars yolunun 1973'te bitimıi mümlkün olacak mıdır?
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEtKtN (Devamla) — Müsaade ederseniz ceva
bını yazılı göndereyim efendim.
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener'in sorula
rını takdim ediyorum: Harcırah
Kanununun
30 ncu maddesinin (b) bendi hükümlerine göre
tespit edilen yevmiyeler... Afedersiniz Sayın
Bakan, yanlış sual okumuşum efendim, sual kâ
ğıdını yanlış getirmişler.
•Sayın Şener, sizin sorunuz değil, değil mi
efendim, yanlış ofkuttum.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim so
rum Çalışma Bakanlığıyle ilgili efendim.
BAŞKAN —- Sayın Hilmi Biçer'in sorularını
takdim ediyorum: 1964 - 1965 yılında yapımı
tamamlaman Erfeldk ilçesindeki milyonun har
candığı iki köprü halen geçide açılmaımişıtır.
Bölge halikı bu .köprülerle alay etmektedir. Bu
köprüler hakkımda ne düşünülmektedir. ?
Diğer bir soru : «Halen Sinop'ta bulunan
Amerikan Radar Üssünün kullandığı Sinop Ha
va Meydanının biraz genişletilmesi suretiyle
normal uçalkların inip, kalkmalarına müsait ha
le gelebileceği söylenmektedir. Üs Komutanlığı,
bu alanın müşterek kullanılmasında bir mahzur
bulunmadığını ve tevsie yardımda dahi bulunabileceklerina bildirmişlerdir.» Buna lüzum yolc.
Bu meydanın tevsii hakkında bir düşüncemiz
var mıdır? Sinop'ta bulunan Amerikan Radar
Üssünün 'kullandığı Sinop Hava Meydanının
tevsii halkkrnda bir düşüneeye sahip misiniz?
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKIN (Devamla) — Sayın Başkan, bunların
bâzılarına, bidayette de arz ettim; konuları bilıiyomm. Müsaade edin hep yazıh cevap vere
yim. Zabıtlardan ben hepsini alayım efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Hilmi Biçer, «Boyabat - Sinop yolu
inşaatı durduralımuştur. Sebebi nedir? Bir gü
zergâh değiiştirilmesi düşünülmekte
midir?»
diye soruyor.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN" (Devamla) — Yazılı olarak cevap arz
edeyim efendim.
BAŞKAN — Yine Hilmi Biçer, «Boyabat Ayancık Devlet yolunu progra/ma alınıp, alın
maması haftdkında bir düşünceniz var mıdır?
Varsa nıe zaman programa alınacaktır?» diye
sormaktadır.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Buna da yazılı olarak ce
vap vereyim efendim.
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.... BAŞKAN — P e k i efendim.
.... .SayınCevat Küçük, buyurunuz. ...•'..
GEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş, kan, bentiım iki sualim w r , Bunlardan bir tane-ıâi Karayolları personelinin intibaklarıyle ilgilidir.
1950'den 1%0'a kadar yevmiyeli olarak çalı
şan personel 1960'dam sonra (D) cetveline, alın
mıştır. 19681den sonra bu tip uygulamalar Per
sonel Kanununa alininken, 1960'dan önceki üc
retli, sigortalı, primi ödemek suretiyle bir kısmı
İşçi statüsünde sayılmış, bir kısmı sayıimamıştır, B.dylece intitbakla eşitsizlik ve memurun kafa'siımda: çalışanların kafasında dengesizlik doğ
duğu inancı vardır. Bunlar için hazırlanmış bir
/teklif veya bir tedbir var mıdır?
•;, ,'Jkinci, sualini : İran - Trabzon transit yolu
nun: tahakkuku için genişletilme safhasında bir
•çalışma var mıdır? .
iSaym- Bakan tarafından bunların . cevaplandıri'lmasıni rica ediyorum.
•BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ' TEKİN' ^Devamla) •— Birinci soru Personel
Dairesine .tevcih edilmelidir. Ben uygulayıcıyım.
fLkîncisihe yazılı olarak cevap vereceğiım efen
dim. .
BAŞKANİ— Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu
run sualinizi sorunuz.
AB1MET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) —
ıSaym Başjkan, Sayın Bakan biraz evvel tekniık
pemouelle ilgili sorulara ve izahlara cevap ve
rinken, bu personelin sıkıntısını çok iyi bild'lk.lerini dile göt indiler. Kendileri d'e bir Büküm'et
Üy esidirler., Önümüze bir kararnamıe gelmiştir.
. B u kararnamenin Hükümette görüşülmıesi sıra
sında, kendileri teknik personelin sorunlarını
bir Balkan olarak diğer arkadaşlarına iletmiş
ler ve buna rağmen kararname aksi yönde mi
' »çıkmıştır ? "
Bunun cevaplandırılmasını rica' ediyorum.
. BAŞKAN—,Sayın Hiçerimez, kararname
Balkanlar Kurulundan çukarkien zatıâlimizin inzıknamen gayretleri olmuş mudur ? demek istemeıktedir.
Buyurun S ay un Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Gayet tabiî bir heyette
bir konu müzakere edilirken herkes görüşünü
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ifaıde eder. Ben de orada görüşümü gerek eken
dim, gerek burada hazır olan müsteşarımın ha
zır olduğu tekniık seviyede bir komisyonda aksettirmişizdir. Elbette bir noktada heyeti veki
le birleşiyor. Bir noktada birleşiyor; herkes
kendi'görüşünde bir ölçüde ısrar edebiliyor.
BAŞKAN — Peki Sayın Bakan.
iSayın Kemal Bağcıoğlu şu soruyu sormakta:
«Çan ilçesi ile Bayram, ilçesi arasındaki turistik
yol 3 - 4 seneden beri vaatte'bulunulduğu hal
de hâlâ asfaltlanmamıştır. Bu iş ne zaman yap
tırılacaktır?.»
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz yazı
lı cevaplandırayım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Beki efendim.
Sayın Çilesiz, buyurun efendim.
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) —
Sayın Başkan, Giresun'un yayla köylerinin üze
rinde iki ilçe, vardır: Şebinkarahisar ve Aluc
ra. •Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleri yüzden
fazla köylüyle senenin 7 ayı ulaşım imkânların
dan uzak kalmaktadır. Sayın Bakana önerge
lerle durumu arz ettim. Balkanımız,. ciddiyetle
Meselenin üzerinde durduğunu beyan .ettiler.
Bu, bölge için ferahlatıcı bir haberdir. Fakat
son durum nasıl düzenlenmiştir, programa alın
mış mıdır, ne zaman bitecektir? Buradaki arka
daşlarımız çok ıstırap içimdedir.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Yazılı olarak cevap verMök istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Kangal, buyurunuz.
EKRDM KANGAL (.Sivas) — Sayın Baş
kan, Bayındırlık Bakamlığımız Türk Mühendis
ve Mimarlar Odası Birliğinin 7303 ye 6736 sa
yılı kanunlarıyle direkt olarak ilgilidir. Şimdi,
geçen hafta burada Anayasa konusu .görüşüldü
ğümde sıaait 7'ye dört. kala bir teklif geldi ve
dört dakika içerisinde bu teklif geldi geçıti.
Böylecie bu 7303 ve 6735 sayılı kanunlar büyük
•bir yara açtığı içindir ki, Bayındırlık Bakanlı
ğı ile ilgilidir.
BAŞKAN — Şimdiye kadar hep izah buyur
dunuz, lütfen soruyu sorunuz.
EKREM KANGAL (Sivas) .—Şimdi-..'Sayın
Bakan, bu teklif kanunlaştığında müh'endislcriın
özlük haklarının topyekûn bir araya gelmesini
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kayıtlayacak mıdır? Bunun demokratik hakla
ve bir araya gelip birlikte memlekete hizmet
etmekle bağdaşır tarafı mı var mıdır, yok mu
dur? Buna cevap verebilirler mi?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTE'KİN (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşı-.
mm bahsettiği kanun, tasarı değil bir teklif olaraık gelmiştir ve Yüce Meclisin de takdirinden
geçmiştir. Bu konuda benden bir mütalâa sor
maları ne derece benim tarafımdan cevaplandı
rılması mümlkün olan bir konu değil. (Burada
Mecliste müzakere edilmiş ve ikinci derecede
Senatoya gitmiş bir kanun üzerimde ben bu kür
süde kendimi konuşmaya mezun saymıyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Nuri Eroğan.
NURiİ EROĞAN .((istanbul) — Sayın Baş
kan, evvelâ Bakanlığın bu yılkı çalışmalarına
teşekkür ediyorum.
Tüıikiye'nin üç tarafı denizle çevrilidir. Bir
takım limanlar ve barınaklar yapılıyor. Tabiî
bunlar zarurî. Poyraz köyünün, barınağı delin
dikçe ölüm ve millî servet heba olmaktadır. An
cak yapılan bu limanlar kısa zamanda, denize
getirilen kumlarla dolmaktadır. Misal olarak;
Şile 3 - 4 sieneye kadar dolabilir.
BAŞKAN — Tamam efendim,
dolmakta,
malûm.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen tarzı kelâmıma müdahale etmeyi
niz.
BAŞKAN — Yok, .rica ederim. Soru sora
caksınız; «Şile limanı dolmakta» deyip, arka
dan onu tavzih edici mahiyette beyanda bulu
nursanız, bu konuşuna olur. Konuşmaya müsa
ade edemem.
. NURİ EROĞAN (istanbul) — Sualin sonu
nu dinlemeniz, her kitabın bir
mukaddemesi
vardır, bizde hariç.
BAŞKAN — Yok, soru bizde o şekilde sorul
muyor. İzahsız sorunuza geliniz.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bakanlık, bu
dolan limanlan tamamlamak için ilân yapmış,
bâzı teklifler almış - Zannederim üç teklif - Ama
bu da, birtakım ihbarlar, müdahaleler, şikâyet
sebebiyle durmuştur.
İran'ın Persıepolis şehrinin kapısında «Bu
şehre veba girsin, iftira ve dedikodu girmesin»
yazılıdır.
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BAŞKAN — Sayın Eroğan, beni müşkülâ
t a sokmayınız, riea ederim.
Bu cümleye lüzum yok.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bakanlık,
bugün iki Bakanlık arasında bir müzakere se
bebiyle bu işin gecikmesine daha fazla müsaa
de edecek midir?
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ• TEKİN (Devamla) — P o y r a z balıkçı barınağı
konusun...
NURİ EROĞAN (İstanbul) — O sual değil
Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZT.EKİN (Devamla) — Ona ayrıca cevap verece
ğim. Günkü özel bir şeydir. Yalnız, sayın arka
daşım bu ta ra>K gc inilenine değinmek istedi. Ge
çen sene Bütçe Karma Komisyonunda beş mil
yonluk bir ödenekle biz bu işe başladık ve ha
len Yüksek Plânlamadan da dört tarak gemisi
nin mubayaa edilmesi için karar çıktı, ihalesi
ni yaptık. Burada, ihale bittikten sonra en bü
yük sıkıntımız şu oldu: Bunun yüzde ne ka
darı yerli imalât, ne kadarı ithalât olabilir di
ye. Ben burada kanaatimi, soruyu tevcih etti
ğiniz için samimiyetle söyleyeceğim. Tarak ge
mileri-, kolay yapılan gemiler değil, maalesef,
büyük bir iddia ile bu konu ortaya atıldı. Lalet
tayin bir gemi değil. Tarak gemisi iki fonksiyo
nu bir arada getiriyor; hem dozer, hem ekska
vatör fonksiyonu ifa ediyor, itici ve çekici güç
olarak. Üzerindeki kovaların her birinin nıilimetrik hassasiyetleri gerek. Biz vaktiyle elimiz
deki mevcut kovalardan birinin pıirimini Denizıbank Tersanesinde yaptırmak istemişiz, «Bu
nu yapamayız» diye cevap gelmiştir. Bugün.
Amerika, Rusya gibi büyük devletler bile ta
rak gemisi yapmıyor. Bu, mahdut patenti altın
da bulunan firmalar tarafından yapılıyor. İha
lemiz bitmiştir. «Yerli yapılır mı, yapılmaz mı?»
gibi rutin münakaşası içindeyiz. Eğer süratle
bitmezse, Türkiye limanlarının
geleceğinden
haklı olarak, sizin kadar ben de endişe duya
rım. Çek liman bugün taramalk için sıra bekle eıektedir. Müsaade ederseniz taaıı malûmat arz
edeyim.
İhale 90 mrlyon lira olarak, iki tane 250 sasatite milkâplık bir 500 lük, bir de 750 lilk olmak
üzere 4 gemi üzerinden yapıldı. Fakat, gayet
675 .—
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tabiî gönlümüz yerli yapımının fazla olmasını
temenni merkezindedir. Tahmin ediyorum, kısa
süre içerisinde bu formaliteleri ikmal edeceğiz,
Sayın Eroğan.
BAŞKAN — Sayın Eroğan, diğer sorunuzu
sorunuz.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Şayet dediko
dulara itibar etseydik, Ulaştırma Bakanlığı hiz(metlerlinden biri olarak bugün telekomünikas
yon tesisi yapılmayacaktı ve hâlâ da yapılmaz
dı.
BAŞKAN — Sayın Eroğan, insafınıza sığı
nırım. Yani şu beyanın soru ile ilgisi yok. Rica
ediyorum. Kendilkendinize bunu
müdriksiniz.
Beni müşkül vaziyete sokmayınız,
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Hayatta ilk
atılan adımın ehemmiyeti büyüktür. Müsaade
'ederseniz, ben de bu adımı atayım Sayın Baş
kan. (Gülüşmeler)
İlci Bakanlık arasmdalki bu yazışmalar işi
geciktirecek ölçüdedir. Buna müsaade edecek
misiniz, yoksa işe el koyacak mısınız ?
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEION (Devamla) — Sayın Eroğan, bu hafta
biteceğini tahmin ediyorum. Son kertesine gel
di. Dieniizibanktan da cevabı aldık, yapılamaya
cağı merkezindedir.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bitti efendim,
teşekkürler.
BAŞKAN — Soru cevaplandırıl/mistir.
iSaym Musa Doğan, buyurunuz; sorunuzu
sorunuzu
'MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan;
ihale yolu ile mukaveleye bağlanan işler Sayışt&yda çıcik zaman alıyor ve bu da 8 - 10 ay sür
mektedir. Müteahhitle idare arasında uyuşmamazlığa sebeboluyor. Sayın Bakan bu mevzuun
halli için acaba bir tedbir düşünüyorlar mı?
Bunu rica ediyorum.
BAŞKAN — Tamam. Buyurunuz cevap veri
niz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKIN (Devamla) — Sayın Başkan; en son
ıSayıştay Kanunundan sonra bir önvize usulü
ihdas edilmiştir. İhaleler yapıldıktan sonra, Sayıştaym önvizesi olmadan işe başlanamıyor.
Bunun ben müzakeresini Sayıştay Başikanı ile
yaptım-. Sayıştay Kanununun özel bir maddesi
diyor ki; «Sayıştay Genel Kurulu bunun mikitaaını tespit eder.» Bu miktarı da tavan olarak

22 . 2 . 1973

O : 1

j 200 000 lira tespit etmişler. Kendilerine, yani
•ayrılan eski Başkana bunu anlattım, yenisiyle
de görüşeceğim. Bugün 200 000 lira ile Devlet
kapısında yapılan yapı yoktur. Yani, bunun
tavanını yükseltirseniz,
formaliteler asgariye
j iner diye, gayet tabiî takdir Sayıştay Genel Ku
rulunundur. Biz konuyu kendilerine intikal et
tirdik.
BAŞKAN — Sayın Bakan, son olarak Nuri
l Çelik Yazıcıoğlu bir M sual sormak istiyor, lüt
fedeceksiniz.
Buyurunuz Sayın Yazıcıoğlu.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
iSaym Başkanım; g&qen sene bendeniz bu kür
süden arz etitiikten sonra...
BAŞKAN — Ona lüzum yok. Geçen seneyi
bırakın. Bu seneden bahsedin. *
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Arz edeyim efendim:
Sayın Bakan, Ankara - Çankırı yolunun
1972'de biteceğini buyurdular; neden bitme
miştir, bu bir.
2. — Ankara - Çanları yolu Çankırı'da mı
sona erer; yoksa Karayolları 4 ncü Bölge sını
rının bittiği yerde mi sona erer ?
3. — 1973 yılı Karayolları yapım veya ona
nım programına, Çankırı'nın hiçbir ilçeler arası
karayolu girmemiştir. Bunun nedenini öğrenrmek istiyorum.
4. — Çankırı'ya ayrılan 5 milyon liranın 3
milyon liradan fazlası Karabük ayırımı, Bartın
yolu diye bir yere ayrılmıştır.
BAŞKAN — İsmetpaşa...
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
tsmıetpaşa ayırımı, Karabük Bartın yolu. Bura
nın Çankırı ile ilgisi nedir?
Teşcikkür ederim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baltan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Ben ankadaşıanın bu so
ruyu tevcih edeceğini bildiğim için hazırlıklı
geldim, isterseniz kuralı bozmayayım. Kendisi
ne de yazılı cevap vereyim. Burada kısa bir
bilgi de verebilirim.
Yalnız Çankırı'ya bu sene tefrik edilen öde
nek, söylendiği gibi 7 900 000 TL. değildir.
NURİ ÇELİK
j 5 milyon liradır.
676 —
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Hayır, yanılıyorsunuz
14 900 000 liradır. Size kalemleriyle bunu ya
zılı olarak bildireceğim.. Son ek ödenek kanu
nundan sonra bu miktara gelmiştir.
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?
Yak. Olmadığına g'öre, Saym Bakanın izahatı
bitmiştir. Teşekkür ederiz Saym Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZTEKÜiN (Devamla) — Arzı teşekkür
ederim
Sayın Başkan. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına son
söz Sayın Hüseyin Balan'mdır, buyurunuz.
ıSaym Balan, ikinci kez konuşmacı olduğu
nuz için 10 dakika ile kayıtlısınız.
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HÜ
SEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Başkan,
sevgili arkadaşlarım:
Bayındırlık Bakanlığının 1973 malî yılı büt
çesi üzerinde Adalet Partisi adına ikinci kez
söz alıp, sizleri işgal ettiğimden dolayı peşinen
özür dilerim. Bana tanınan bu kısa - 10 daki
kalık - süre içinde sadece birkaç konuya de
ğinmek suretiyle sözlerimi tamamlamaya çalı
şacağım.
Değineceğim konulardan birisi1; benden ev
vel konuşan bütün arkadaşlarımın özellikle de
ğindiği, teknik personel konusudur.
Bayındırlık Bakanlığı kendine verilen gö
revlerin ve ödevlerin yapılmasına ilâveten, di
ğer bakanlıkların yatırımlarını, inşaat ve bü
yük onarımlarını gerçekleştiren ve Türk Ulu
sunun çağdaş uygar milletler düzeyine çıka
bilmesinde gerekli temel altyapı hizmetlerini
yürüten bir Bakanlığımızdır. Bayındırlık Ba
kanlığı bütün bu hizmetlerini teknik personel
eliyle yürütür. Bu nedenle teknik personel so
runu, Bayındırlık Bakanlığının önemli sorun
ları arasındadır. Bu sorunun çözümlenmesinde
de, Bayındırlık Bakanlığının ağırlığı ve söz sa
hibi olması gerekir.
Bayındırlık Bakanlığında, yüksek mühen
dis, mühendis, yüksek mimar, mimar olmak üze
re 525 kişi şu anda çalışmaktadır. Bunlar, di
ğer bakanlıklardan da intikal eden ve toplamı
5 200 000 000'u bulan yatırımları
gerçekleş
tirmek için uğraşır. Bir hesap yaparsak, adam
başına 10 milyon liralık bir yatırımın gerçek
leştirilmesi düşer.
-
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Şimdi bu kadar külfetlerle yüklenmiş olan
teknik personeli, her halde tatmin etmek de
Devletin ve öncelikle Bayındırlık Bakanlığının
görevleri arasındadır. Saym Bakan burada,
özel sektöre kayan teknik personelin fahiş üc
retlerle görev bulduklarını ifade ettiler. Be
nim anlayışıma göre de, itirafta bulundular. Bu
maaşlar maalesef özel sektör kesiminde fahiş
değildir ve olağan bil* seviyede gelişmektedir.
O halde, Devlet kesiminin de özel sektör sevi
yesinde olması bile, bir ölçüde onu aratmayacak
seviyelerde tutulması; öyle milyarları bulan
Devlet yatırımlarının süratle ve selâmetle ger
çekleştirilmesi için zaruridir, zorunludur. Zira,
biz milyarları ortaya korken, teknik personel
den esirgediğimiz birkaç kuruş nedeniyle bu
milyarlık yatırımlar arzu edilen şekilde netice
ye ulaşamaz ve umduğumuzu da bulmamız
mümkün olmaz. Teknik personele ödenen üc
retler, bu yatırımların sigortası olarak kabul
edilmesi lâzım gelir.
O halde, sayın Bakanın burada verdiği iza
hat bizi tatmin etmiştir. Teknik personel için
ayrıca bir, «Teknik personel kanunu» çıkarıl
ması mutlak zorunludur. Bunu 1327 sayılı Ka
nunun içinde halletmeye, yan ödemelerle teknik
personeli tatmin etmeye imkân yoktur. Bunun
bilinmesinde fayda görüyoruz.
İkinci olarak da, saym Bakanlığın 100 ka
dar yüksek okul öğrencisine burs verileceğini
ve bunun karşılığında da bütçeye 585 000 lira
konduğunu tespit etmiş bulunuyorum.
Benim burada bir temennim var; bu adedi
500'e çıkarsınlar ve 585 000 lira yerine, hiç de
ğilse 2,5 küsur milyon lira versinler. Bu önem
li bir rakam değildir, ancak gerek istidatlı, ka
biliyetli, fakir öğrencilerin elinden tutma bakı
mından, gerekse Bakanlığın teknik eleman ih
tiyacını karşılama yönünden önemli bir konu
dur, bu yolda gayret sarf etmelerini istirham
öderim. Şayet, bu bütçe bağlandı derlerse, hiç
değilse gelecek yılki bütçede bu 500 rakamı
üzerinde durulmasını temenni ediyorum.
'Sevgili arkadaşlarım, değinmek
istediğim
ikinci konu şu : Benden önce de birçok arkadaş
larım da onun üzerinde durmuşlardır. Mü
teahhitlerin durumu ve 2490 sayılı Kanun çağın
gereklerine uymadığı, gerek müteahhitleri ve
gerekse idareyi sıkıntıya soktuğu merkezinde
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olacaktır ve alınacak tedbirler üzerinde bâzı | yalar yığılıyor, Devlet bu dosyaların icabı ilo
de uğraşmak zorunda kalıyor. Yani durduğu
tespitlerimizi arz edeceğim.
muz yerde başımıza iş açıyoruz.
Çağımızın gelişen ve değişen teknik ve eko
BAŞKAN —•'Sayın Balan, bir dakikanız var,
nomik koşnil arma cevap vermıekten uzak kalan
topaıılaymız.
249I0 sayılı Kanunun tek yönlü külfetleri yanın
HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Bitiriyo
da matbu, klişe halinde ve yalnız idarenin çıka
rum Sayın Başkan.
rını koruyan mukavele ve sabit birim fiyatlarıyle
•bağlı müteahhitler devamlı olarak yükselen mal
Şimdi, Sayın Başkanın ikazına uyarak, 2490
zeme ve işçilik ücretleri karşısında maalesef
sayılı Kanun üzerinde bir iki söz söyleyip sözle
şaşkına dönmüşlerdir. Bu yetmiyormuş .gibi bir
rimi bitirmek istiyorum.
de müteahhitlerin hakettikleıri paraları gününde
2490 sayılı Kanunda, hem de bu Kanunun
lödenımediğihden idareden alacağına
güvenip
yıllar yılı uygulamaktan doğan zihniyetinde
borçlanan müteahhitler perişan oluyor. Protesto
değişiklik yapmanın zannediyorum ki,
gerek
lar geliyor, işçiler kapıyı sarıyor. Ve üzülerek
müteahhitlerin, gerekse Devletin uğradığı müş
arz edeyim ki, müteahhitlerin durumu acınacak
külâtı çözecek bir sonuç doğuracaktır. Bu deği
hale geliyor. Daha ağır bir kelime söylemek bu
şikliği yaparken şu 'konulara itina gösterilim esini
kürsünün .mehabetine yakışmıyor. Bu duruma
rica ediyorum.
düşen müteahhit derdini anlatacak merci de bu
1. — lleriki yıllara sarî mukavelelilerde her
lamıyor. Gide gide yine idarenin kapısını çalı
sene (birim fiyatları yeniden tespit etmek zorunyor, aldığı cevapta sadece «para yok» sözünden
ludu/.
ibaret kalıyor.
2. —• Karşılığı kasaya koymadan ihale ya da
iş
yaptırmamalıdır.
Şimdi Sayın Bakan burada müteahhitlerden
•3. — Hak ©dişi emi süratle tahakkuka bağla
alacağından bahsettiler ve 33 milyon alacakları
yıp, tediyesini sağlamalıdır.
olduğunu söylediler. Benim şurada ifade edece
4. — İhaleler avan projelerle değil, hesabı
ğim husus, bu alacakların tahsili imkânsız 'belki
detayı yapılmış uygulama projeleriyle yapmalı
de davalı alacaklarıdır. Yoksa Devletin alacağı
dır.
olur da şahsın ekinden bunu tahsil edemez mi bu
nu almak güç bir 'mesele midir? Çok basittir.
o. — İnşaata sa/rfedilecek demir, çimento,
Ama şahsın Devletten alacağı varsa vay haline..
kereste, Devlet işletmelerinde müteahhite teslim
edip v!e bedelini kendilerinden düşmek gerekir
Uygulama raporunun 21-5 nci sayfasında da
di.'.
Devletin müteahhitlere sadece 5 milyon lira bor
6. — Teminat karşılığında müteahhite avans
cu olduğundan bahsediliyor.
yermek lâzımdu'.
'IMÎalbûki'benim yaptığım tespitlere göre iki
7. — Gecikme cezası alındığı gibi, erken bi
ay evvelkine güne 230 milyon, bu sıralarda da
tirme primi ödemek lâzımdır.
belki sadece Karayollarının 150 milyon lira mü
8. — Teminat miktarlarını düşürmek, 'gayri
teahhitlere borcu vardır. Bir o kadar da İmar
menkul
ipoteğini de teminat olaırak kabul etmek
Müdürlüğünden iş alan müteahhitlere, İmar Mü
lâzımdı i*.
dürlüğünün borcu vardır. Ama diyeceksiniz ki,
9. — Kontrol teşkilâtının puantaj, ataşman,
bu 5 milyon liralık borç da doğru. Doğru ama,
rasat
ve. yeşiil defteri ve banlarla ilgili olarak
tahsisat, ödenek var, fakat Maliye para vermi
katî
hesabı
günü gününe yürütmeye
mecbur
yor, genel müdür parayı alamıyor, -müteahhide
tutulmalıdır.
(veremiyor,' bu suretle Devlet borçları muallâk
ta kalıyor, müteahhitler sıkıntıya düşüyor ve if
10. — Ara hakedişlerde Sayıştay vizesini
lâs ediyorlar.
kaldırmak, katî hesapla birlikte son haikedişleri
Bu iflâs keyfiyeti ya da müteahhidin zoır du
Sayıştaya •göndermek lâzımdır. İşte bu tedibiııier
ruma düşmesi yalnız müteahhidin zararı ile neti
alındığı takdirde zannediyorum ki, Bayındırlık
celenmiyor. Aynı zamanda .müteahhidin yapBakanlığının işleri daha selâmetle ve süratle yünifakla mükellef olduğu işler de geri kalıyor. Dev :
>rütüleeektir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepi
letin işleri sürüncemede kalıyor. Hakikaten dos- nize teşekkür ederim.
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Bayındırlık Bakanlığının 1973 bütçesinin Ba
yındırlık Bakanlığı camiasına ve Türk ulusuna
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

tarlarsa bu denlgeli bir kalkınma olmaz, öncelik
tanınacak iller hangisi ise bunlaıra, beri şu, ş u r
şu vilâyetler daıba evvel hizmefllerinü ikmal et
mişler biz geri kalmış vilâyetlerin şu şu, yolları
nı yaptık diyebilsele.rdi o zaman biz yeterlik
aleyhinde, konuşmayacaktık. Bunlara imkânı ve-rilmesli bakımından .reddedilmesini istirham et
mekteyim ama takdir Yüce Meclisindir, saygı
larımla.

Hep'inize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Yeterlik. önergesini takdim, edi
yorum.
•Sayın Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin kâfi mik
tarda görüşmesi yapılmış konu aydınlanmıştır.
Müzakerelerin kifayetlini aırz ve teklif ede
rini.
Malatyal
Ahmet Karaaslan
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın
maz, buyurun efendim.

O : İ
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Anlaşılamadı tekrar oyunuza sunuyo
rum. Yeterlik önergesünii kabul edenler lütfen
ayağa kalksınlar, sarih olsun Iheırşey, açık olsun,
herkes de görsün saysın.. Kabul etmeyenler,. Ye
terlik önergesi kalbul 'edilmiştir.
Bayundi'riık Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Bölümlere geçil
mesi kaibul edilmiştir.

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar;
Bu bütçenin imkânsızlığı içerisinde tekrar
söz alıp önerge aleyhinde konuşmaların uzatıl
masını istemek- elbetteki doğru birşey değildir.
Buna hepiniz kadar da ben de inanıyorum. Fa
kat bâzı dertlerimiz var, şimdi biz burada ne ko
nuşursak konuşalım, kıyameti koparsak imkân
me. ise o olur bunu da biliyoruz. Fakat 5 - 10
dakika her arkadaşın, hiç olmazsa söz almış 4 -5
arkadaşın kendi imkânlarını dile getirmesi ba
kımından bunun hemen kesilmemesi lâzım. Şim
di ben Bayındırlık Bakanlığına ;bu sene bilhassa
senelerden beri peşine düştüğümüz Adıyaman'ını
60 'kilometrelik ıbiir yolu yandı, asfaltladılar. Bu. na bîr kere teşekkür borcum var idi, ama hana
imkân vermedikleri için 'biz ancak teşekkürden
ziyade tenkit noktaları ile işe başlayacağız. Bi
zim Anayasa dengeli kalkınmayı vadeder, Kara
yollarının, Bayındırlık Bakanlığının bu memle
kette hizmet etmediğini söyleyecek tek babayi
ğit yoktur. Bugün Ağrı'dan bahsettiler, doğru
dur. Van'dan bahsettiler doğrudur, yol yapıl
maktadır. Eğeden bahsettiler doğrudur. Fakat
doğru olmayan tek bir şey var, dengeli kalkın
manın Anayasanın öngördüğü dengeli kalkın
manın henüz daha' Bayındırlık Bakanının içine
nüfuz etmediğine kaniim. Evet yol yapılmıştır
ama bu belki 10 sene evvel yapılacak bir yoMıı.
Şimdi Adıyaman 1954 'yılnıda vilâyet 'olmuştur,
itutar da beni İzmir Vilâyeti ile aynı plâna tu

Bölümleri takdim ediyorum.
Bayınldırlıük Bakanlığı Bültiçeisi

Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Oenel Yönetim
16 822 080
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir...

102

'Destek Hizmetler1!
. 10 80!1 160
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...

103

Makine ve Teçhizat alım,
Bakım ve 'onarım .işleri 91 048 200
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
llil
Devlet yapıları yapım - Ba
kım ve onarım işleri ; 255 782 960
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
'112
Ulaştırma yapıları inşaat
bakını ve onarım işleri 740 243 600
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..,
900
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 13 -S62- 000
BAŞKAN — Kabul edenler..;:
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
'—"• -•<>
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2. — Karayolları, Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasamsı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet 'Senatosu
1/126) /Millet Meclisi IS. Say^s^ : 828) (1)
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Bölüm
(Prog.)

BAŞKAN — Karayolları Geneıl Müdürlüğü
(bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
'Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. —• Karayolları Genle 1 Müdürlüğü
nün 1İ973 mali yıılmda yapacağı hizmetler için,
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
2 880 449 733 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaret
li cetveli takdim ediyorum.
Bölüm
(Program)
Açıklama
Lira
101

900

Lira
Hizmet Programlarına da
ğıtılamayan Transferler 6 949 733
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...

1 nci maddeyi şimdi okutmuş olduğum ve ka
bule iktiran etmiş olan bağlı (A) cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul ledenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvielde gösteraldiğıi üzere, 2 880 449 738 lira oilaraJk tajhmin
edilmiştir.»
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum,
(B) - OETVELİ
Gteldr Türü

Açıklanıa

Lira

2

Yergi Dışı Gelirler
25 0O0 002
BAŞKAN —Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
3
özel Gelirler
855 449 731
BAŞKAN —Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...

Genel Yönetim
26 213 379
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
2 nci maddeyi şimdi okunmuş ve kabul edil
'102
Destek Hizmetleri
100 689 286
miş
bulunan bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte
BAŞKAN — Kabul edenler....
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler.. Etmıeyen.Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
leır.. Kabul edilmiştir..
103
Makine ikmal ve ambarlaMadde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğün
nıla hizmetleri
407 589 187 ce 1973 malî yılında elde edileJcefe ıgelir çjeşiıfcleBAŞKAN — Kabul edenter....
rinden her birindin dayandığı hükümler, bağlı
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve
1.1 î
Karayolları Plânlaıma Pro j e
ve Ke#f İşleri
63 877 269 tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
BAŞKAN —Kabul edenler....
yorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
miştir.
112
Karayolları Yapım ve ona
rım İşleri
1 673 533 544
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğün
BAŞKAN — Kabul edenler....
ce gelecefc yıllara geçici yüklenmelere girişme
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir...
ye yietki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
113
Yol Tesis Bakım İşleri 601 597 135 velde gösterilmiştir.
BAŞKAN —Kabul edenler....
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir... yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
(1) 828 S. Sayılı basmmjazı tutanağın sonuna
Madde 5. — Hareamaüara ait formül, bağlı
4kUdif.
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
— 680
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Karayolları Genel Müdürlüğünün Bütçesi
BAŞKAN — 5 ııc'i maddeyi oyunuza sunu
tümü
itibaırıyle Yüce Meclisin açık oyuna sunu
yorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Ka)lml edil lacaktı?.
mistir.
Bu açık oylama işlemini gelecek birleşimler
Madde 6. — 5889 sayılı Kanımla yürürlükten
de icra edeceğiz.
kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ucu maddesi
Bu şekliyle Karayolları Genel Müdürlüğü
nin 1 ne!i fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun esas
Bütçesi
açık oya iktiran ettiği surette kabula
ları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Kara
şayan görülürse Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
yolları Gelmel Müdürlüğü Bütçe Kanununa '"bağ
tümü itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır.
lı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe
Memleket için hayırlı, uğurlu olsun.
gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin' ilgili
projelerine ödenek kaydolunur.
B - TİCARET BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyoBAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1073 ydı Büt
ırum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
miştir.
Sayın Ticaret Bakam ve Komisyon yerleri
Madde 7. — Devlet daire vte müesseseleri,
mi
alsınlar.
kamu tüzel kişileri, dernekler ile diğer kurumla
Grupları adına Ticaret Bakanlığı 1973 yılı
ra diaolan ve bakımı Karayolları Genel Müdür
Bütçesi üzerinde söz alan milletvekillerinin isim
lüğünce yapılan yolların kenarında bulunan ve
lerini takdim ediyorum :
yol güvenliği bakımımdan yola giriş ve çıkışla
Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Re
rının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akarya
şit önder,
kıt satış istasyonları gibi) ilgilileri tarafından
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ek
veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje
rem Dikmen,
hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesis
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Atillâ
lerin yaptırılması ve balkımı maksadıyle Kara
îmamoğlu,
yolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe ge
Coşkum Karagözoğlu,
lir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Abveya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Karayollaın Ge »dül'kerim Bayazıt.
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir
Millî Güven Partisi Grubu adına Saym, Re
ve ödenek kaydı işlemlerini baklemeksizin (A)
şit önder, buyurunuz.
işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
rekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca
REŞİT ÖNDER (Tokat) — Sayın Başkan, Tica
malara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili proje
ret Bakanlığının çok değerli temsilcileri, muh
sindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
terem arkadaşlar;
tarmaya Maliye Balkanı yetkilidir.
Ticaret Bakanlığımızın 1973 malî yılı Büt
Bu ödenekten yıl içinde sarf edilmeyen kıs
çesi münasebetiyle Millî Güven Partisi Millet
mı ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde dev
Meclisi Grubu adına söz alıp huzurunuza gel
ren gelir ve ödenek kaydolunur.
miş bulunuyorum.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
Muhterem arkadaşlarım;
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
Bakanlığın 1972 yılı faaliyetlerini ve icraa• tını titizlikle takip etmiş bir arkadaşınız olarak
miştir.
diyebilirim ki; Ticaret Bakanlığı ge^en yılki!
Madde S. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
icraatından dolayı vatandaşlardan,
az sonra
de yürürlüğe girer.
değineceğim fiyat artışları konusu hariç, müs
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
pet not almıştır denilebilir.
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Gerçekten, ihracat, erişilmesi güç bir iler
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Bayındır
leme kaydederek 1972 yılında bir önceki yıla
lık bakanları yürütür.
nazaran % 30,8 oranında artış göstermiş ve 885
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
milyon dolara ulaşmıştır. İşin asıl sevindleedenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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ce'k yanı, bu rakam içinde sanayi malları ih
racatının % 67 oranında bir artış göstermiş ol
masıdır. Böylece sanayi mallarının toplam ih
racat içindeki payı % 27,4'e ulaşmış bulunmaktadıi".
Ancak bu müspet neticenin bir yıl ömürlü
olmamasını, bunun diğer yıllarda da devam
ettirilmesini, bu sebeple ihracatı artırıcı teş
vik tedbirlerinin en kısa zamanda alınmasını1
diliyoruz.
Çünkü arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi,
ihracat netice itibariyle Devlet elinde toplana
cak döviz demektir. Kalkınmamızı temin ede
cek kaynak demektir.
Az gelişmiş ülkelerde, iktisadî
kalkınma
için gerekli yatırım maddelerinin büyük bir
kısmının yurt içinde üretilememesi, ithalât ih
tiyacını artıran faktörlerim başında gelir. Bu
nedenle, kalkınma gayretinde bulunan ülkeler
de ihracat gelirlerinin artırılması, ithalâtın
finansmanı açısından hayatî bir önem taşır.
. Şu halde, ihracat sektöründe elide edilecek
ilerlemeler, o ülkenin kalkınma hızını tayin ede
bilen temel faktörlerden biridir. Başka bir
deyişle, milletlerarası gelişme yarışında geri
de kalmak, yok olmak istemiyorsak;
refah
istiyorsak, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak
istiyorsak, yüksek nispetlerde yıllık yatırım
lar yapmak gerelk, yatırım için de fon, yani
'döviz gerek.
Bu sebeple, Ticaret Bakanlığından gayret
lerini kesmemesini, ihracat seferberliğine de
vam etmesini istiyoruz.
İhracattan elde edilen gelirlerimde son yıl
larda, yurt dışındaki işçilerimiz de büyük
katkıda bulunmaktadırlar. Döviz rezervimiz
bu sebeple tarihte ilk defa milyar doların üs
tüne çıkmış bulunmaktadır.. Bu kaynağın çok
dikkatli ve genellikle sanayie dönük yatırım
harcamalarında kullanılması isabetli olur ka
nısındayız.
Bu arada mühim bir konunun da halledil
mekte olduğunu görüyoruz. Bilindiği gibi, özel
sektörümüzde sermaye birikimi sağlanmış du
rumda değildir. Özel sektörün özellikle yatı
rım ihtiyacını karşılamak üzere, bankalarda
gittikçe artan tasarruf mevduatının kredi şek
linde kullanılmasını sağlamak üzere bir seri
kararname çıkartılması bu yolda atılmış müspet
bir adımdır.
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Uzun vadeli ve ucuz kredi noksanlığı, yıl
lardan beri yatırını faaliyetlerini geciktiren ve
pahalılaştıran dar boğazların başında yer al
maktadır. Sermaye piyasasının henüz kurula
mamış olması sebebiyle bankacılık sisteminden
alman krediler pahalı olmakta ve üretim ma
liyetlerini yükselterek iç fiyatların artmasına
sebep olduğu gibi, ihracat yönünden dış pi
yasalarda rekabet şartlarını da mallarımız aley
hine etkilemektedir.
Alman bu kararlara göre, bankalar topla
dıkları mevduata karşılık eskisine nazaran da
ha az faiz ödeyecek, buna mukabil açtıkları
kredilerin de faizlerini düşüreceklerdir. Sana
yi için gerekli kredilerin faiz ve masraf yükü
nün azaltılmasını çolk yerinde bir tedbir olarak
görüyoruz. Ancak, mevduat faiz hadlerinin
indirilmesi konusunda aynı görüşü paylaşmak
mümkün değildir. Hükümet bu yola başvurma'kla en kolay, fakat oldukça sakıncalı bir
yolu seçmiştir. Toplumun en geniş kesimleri
nin tasarruflarını yatırdığı vadesiz mevduatın
faiz oram % 3'ten % 2,5'a indirilmiş; ticarî
mevduata ödenen % 1 faiz ise tümüyle orta
dan kaldırılmıştır. Yapılan bu indirimler mev
duatı ürkütecek ve bankalardan başka yerlere
[yöneltecek mahiyette görülmektedir.
Diğer taraftan, müteşebbislerin, özellikle
sanayi dalma yatırım yapacakların, daha ucuz
kredi isteğine faizlerin düşürülmesi, ancak bir
oranda karşılık verebilecektir. Devlet aradaki
açığı kapatmak için başka bir uygulamaya da
ha yönelmektedir. Belirli alanlardaki kredile
ri ucuzlaştırımaJk amacıyla artık Devletçe büt
çeden sübvansiyon ödenmesi gerekmektedir.
Yatırım ve ihracatı teşvik amacıyla kredi alan
lara, orta ve uzun süreli kredilerde % 6, ta
rım kredilerinde % 1, ihracat finansmanında
ise % 4 oranında faiz farkı bütçeden iade edi
lecektir. Bu işlemin yalnız 1973 yılı için bütçe
ye getireceği ek yük 500 milyon lira civarın
da olacaktır.
Böylece, Sayın Ticaret Bakanının fiyat ar
tışlarını önlemek konusunda alınması - gerekli
tedbirler arasında mütalâa etmekte bulunduğu
denk bütçe uygulaması henüz kâğıt üzerindeyıken bozulmuş olmaktadır.
Kıymetli arkadaşlar, böylece konuşmamın
başında parantez açtığım fiyat artışları yani
pahalılık konusuna gelmiş bulunuyorum.
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Bugün dar gelirli vatandaşlarımız ciddî bir
bunalım geçirmektedirler. 1970 yılında yapı
lan % 66 oranındaki devalüasyon acı netice
lerini hâsıl etmektedir. Gerçekte bu oranda
ibir para ayarlamasının memleketimiz ve kal
kınma çabalarımız için lüzumlu olduğu söylene
bilir; fakat bu çapta bir devalüasyondan ön
ce ve devalüasyonu müteakip çok sıhhatli, çok
dikkatli ve müessir iktisadî, parasal tedbirler
alınması gerekmekte idi.
Özellikle, para arzında yaratılan artış ve
İktisadî Devlet Teşebbüslerince üretilen mal
larla hizmetlere yapılan anormal derecede zam
lar fiyat artışlarını hızlandıran unsurlar olmuş
tur.
Diğer taraftan o anakada'r idarî ikna yoluyle zam talepleri önlenen özel teşebbüs de bu
akıma kapılınca fiyatları bir seviyede tutma
nın, artışları önlemenin imkânı kalmamıştır.
Sayın Ticaret Bakanı geçen sene bütçe mü
zakereleri sırasında bu kürsüden; «1972 senesin
de istikrar korunacaktır.» demişlerdi. Ancak
bildiğiniz gibi sene içinde fiyat artışları önle
nememiştir. Artış oranının ortalama % 14 ol
duğu anlaşılmaktadır. Sayın Bakandan, alı
nan tedbirler ve 1973 yılında istikrarın sağlan
ması, diğer bir ifade ile fiyat artışlarının ta
hammül edilir, makul bir seviyeye indirilme
si için ne gibi çareler düşünülmekte olduğunu
açıklamalarını rica edeceğim.
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tedbirden gerekli faydanın temin edilebilmesi
için uygulamanın anında ve müessir olması ge
rekir.
Arkadaşlar, biraz da büyük üretici kitle
sinin taban fiyatları konusundaki dertlerine de
ğinmek istiyorum.
Bilindiği gibi destekleme alımlarının ve ta
ban fiyatları politikasının, gerek ekonomik
hayatımız gerekse üretici ve tüketicilerimiz yö
nünden büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu
politikanın esasına katılmakta ve desteklemek
te olmamıza rağmen uygulamada önemli aksak
lıklar olduğunu belirtmek isterim.
Taban fiyatı ve destekleme alımları uygu
lamasından amaç, her şeyden önce üreticiyi
korumak ve üretim ve fiyat dalgalanmaların
dan zarar görmemesini temindir.
Toplumumuzun büyük kesimini teşkil eden
çiftçimizin hayat seviyesini yükseltmek, eme
ğinin karşılığım almasını sağlamak hepimize
düşen bir görev olmaktadır. Temel amaç ise
maalesef uygulama, çiftçimizin azamî şekilde
yararlanmasını önleyecek şekilde olmaktadır.
Meselâ geçen yıl pamuk ihracatına % 5 ora
nında yapılan vergi iadesi üreticiye intikal et
memiştir. Geç kalınmıştır. Çekirdeksiz kuru
üzümde aynı durumun ortaya çıktığı ve üreti
cinin mağdur durumda kaldığı hepimizin ma
lûmlarıdır.

Bu arada tütüne tanınan ihracat doları
memnuniyet vericidir. Çünkü bunun neticesi
Bu meyanda, döviz rezervlerimizin fevka
müstahsile intikal edecektir. Ancak Sayın
lâde müsait bir durumda olması sebebiyle ge
Bakandan, görevi olması itibariyle ricamız; bir
rek 3972 gerekse bu yıl ilân olunan ithalât re
yılan hikâyesi durumuna giren eski yıllar tü
jimlerinde giderek liberasyona kayıldığı görül
tünün
değerlendirilmesinin bir an evvel kuv
mektedir. Bakanlığın bu tutumu devam ettir
veden fiile çıkarılması zarureti gelmiştir. Bu
mesi ve ikili ticarî anlaşma yapılan ülkelerle
nu basın başka türlü değerlendiriyor. Basın
serbest döviz esası üzerinden ödemelerde bulu
zannediyor ki, bir - iki tane tüccarı Hükümet
nulmasını sağlaması ülkemiz çıkarları yönün
, faydalandıracak. Değil arkadaşlarım. Bu, mem
den müspet olur kanısındayız.
leketin millî ürünüdür. Millî ürün dura dura
Yeni ithalât rejiminde Bakanlığın fiyat ar
yarın
yok olacaktır. Kaldı ki, bunun finans
tışlarını önlemeye matuf çok yerinde bir ted
man kaynakları Devletin millî bankalarıdır.
bir de getirdiğini memnuniyetle müşahede edi
Devlet
paralarını fdacaiktır, memleketimizin
yoruz.
millî ürünleri yok olmaktan kurtulup paraya
' Tahsisli ithal malları listesine «tanzim, ihti
çevrilecektir.
yat ve fiyat istikrarı kotası» adı ile bir kota
Avrupalı bunları görmeden almaz. Teker
yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bununla iç pi
teker, yaprak yaprak bakar, koklar; öyle alır.
yasada fiyatı sunî olarak yükselen veya piya
Binaenaleyh basında bunu anlamayan arkadaş
sadan çekilen bir malın derhal ithaline imkân
larımız bu konuyu efkârı umumiyeye başka türverilmiş olmaktadır. Ancak, bu çok yarinde
683 —

(M. Meclisi

B : 65

22 . 2 . 1973

O : 1

lü aksettiriyorlar ve hükümetleri de müşkül i ce mühim saydığımız bu bir - iki anakonu üze
rinde fikirlerimizi arz ediyoruz.
duruma düşürüyorlar.
Bu işin sevabını Sayın Naim Talû'nuıı bil
Evvelâ teşkilâtın ehemmiyeti üzerinde dur
hassa yapmasını Millî Güven Partisi Grubu adı
mak mecburiyetindeyiz. Zira bütün hücumlara
na istirham etmekteyiz.
hedef olan Ticaret Bakanlığıdır. Çünkü vatan- t
daşın celbi ile, gırtlağı ile alâkalıdır. Bu tenkidSayın Bakandan ricaımız, teknik adamlarını
lerde haklı olanak ehemmiyet kazanır. Bu se
görevlendirsinler ve taban fiyatlarının zama
beple Ticaret Bakanlığının bugün Hükümet
nında ilân edilmesini sağlasınlar. Bu şekilde
içindeki ve dış teşkilâttaki yeri itibariyle bu
üreticimiz arzu edilen şelkilde desteklenmiş ve
üç anaıpro'gramı, yani iç ve dış ticareti tanzim
yararlanmış olacaktır. Bu şekilde bir uygulama
idare ve kontrol vazifelerini yerine getirecek
dile pekçok işkâye'tiıı ortadan
kaldırılacağına
imkânlara sahip midir, değil midir? Bunun üze
inanmaktayız.
rinde mütalâada bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayım Ticaret Baka
nının ve kıymetli yöneticilerinin iyiniyetli ve
Bizce Vekâlet bu imkânlardan mahrum
olumlu çailışmalaırmı takdirle
karşılamakta
dur. Faaliyetleri ve tasarrufları çok ıgeniş ve
yız. Bakanlığın şiddetle ihtiyaç duyduğu yeni
şümullü bir sahaya yayılmış olan Bakanlık, bir
Teşkilât Kanunu tasarısının bugüne kadar Yü
tarafta Maliye Bakanlığının kanaatimizce vesa
ce Meclise intikal ettirilmemiş olması karşısın
yetinden kurtulamamış olup, aynı zamanda bu
da üzüntümüzü de belirtmek isteriz. İktisadî
vekâlet ile Plânlamanın ve bir de Hükümetin
ve ticaret hayatı üzerinde çok çeşitli ve etkili
umumî politikası, arasında sıkışmış, fonksiyon
kararlar almasını beklediğimiz Bakanlığı, gü
larını ifa edemez hale gelmiştir.
nün şartları içinde yetkili kılacak böyle (bir ka
I
Bakanlık üzerine aldığı çok çeşitli ve çok
nunu çıkartmamız .gerekmektedir. • Sayın Ba
ıgeniş vazifeleri 35 yıl evvel tedvin edilmiş olan
kandan Kanunun biran önce Meclislere intika
Teşkilât Kanununa göre yürütmektedir. Bâzı
lini sağlamalarını rica ederim.
tadiller, yeni kuruluşlar hariç.
Sözlerime son verirken, 1973 malî yılı Büt
Bu kanun, gerçeklere intibak etmek ve bu
çesinin Ticaret Bakanlığına ve Türk Milletine,
günkü
zamanımızın icap ve ihtiyaçlarına cevap
hayırlı olmasını diler, grubum adına Yüce He
vermek
kabiliyetini hemen tamamen kaybet
yetinizi saygryie selâmllarım. (Alkışlar).
miştir. Teşkilâtın biran evvel bir reorganizasBAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
yona gitmek suretiyle ele alınması, ıslahı ve ih
na Sayın Ekrem Dikmen, buyurunuz.
tiyaçlara cevap verecek, bale getirilmesi zarurî
D. P. GRUBU ADINA EKREM DİKMEN
olduğu kanaatindeyiz.
•(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
Bu tavsiye ve temenniler .1.2 seneden beri ya
leri ;
pılıyordu, hattâ 10 yıl evvel Birinci Koalisyon
Son bir muhtıranın sabahındaki şartların al
Kabinesinin Ticaret Vekili Sayın İhsan Gürtında Denuokratik Parti Grubu adına Ticaret
san tarafından bu temenniler dikkate alınarak
Bakanlığı Bütçesi ile ilgili kısa bir görüşme
kısa bir zaman sonra bir kanun tasarısı hazırla
yi arz etmek üzere huzurunuzdayım.
nıp, zamanın hükümetine sevkedilmiş; fakat
arkasından esefle kaydedelim ki, ikinci koalis
Ticaret Bakanlığı, hepinizin -bildiği gibi, iç
yon
zamanında geri alınmış ve bir daha da ge
ve dış ticareti tanzim, idare ve kontrol ede
tirilmemiştir.
cektir. Bu hususta pekçok tenkidlerimiz olmuş
ve yine de bu tenkidlerimizin büyük bir kısmı
devam etmektedir. Bunun sebebini bugüne ka
dar icraî organlarda, hangisi olursa olsun, de
ğişmeyen bir zihniyette aramak lâzımdır.

Teşkilâtı kısır ve gerçeklere ve zamanın 'ih
tiyaçlarına uymayan Ticaret Bakanlığı kadro
larının ve bir değer ifade etmekten uzak otlan
çalışma nizamlarını ve yetkilerini teınkidederken, mesuliyeti ararken yetkiyi çok hesafbetZamanın müsaadesi nispetinde teşkilâtın
mek zarureti olduğunda hepimiz ittifak halinIbütün meselelerini ortaya 'koymaya ve görüş
[
deyiz.
Bu yetkilerinin dar çerçevesi içinde kallerimizi arz etmeye de imkân yok. Ancak biz684 —
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maya mahkûm edilmiştir. Hatta Sayın Erdm'in |
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin iktisadi
(«reformist» diye adlandırılan kabinesi kuru
sistemi ve politikası yeniden ele alınarak - par
lurken - geçen sene de söylediğimiz gibi - vekâ
ti olarak kanaatimiz bu - ve hükümetlerin de
let lâğvedilmiş ama, vekâletin bir parçası da
bugüne kadar gelen zihniyeti bir tarafı bıraka
yeni vekâlet yapılmış idi. Yeniden içinden bir
rak Ticaret Vekâleti mutlaka aktif hale getiril
vekâlet doğan vekâlet lağvedilmişti. Bil âhara
meli ve Türk ekonomisi üzerinde öğretici ve yö
da 8 ay sonra İkinci Erim Kabinesi kurulurken
netici bir istikamete sokulmalıdır. Bunun için
de yeniden ihdas edilmişti. Geçen seneki bütçe
ise, üzerinde durulan vazife ve teşkilât kanunu
tenkitlerimiz sırasında aynen şunları söylemiş
nun Meclise şevki, çıkması bir yana, tek olarak
tik :
bunun ele alınması değil, diğer yan tedbirlerin
de beraber getirilmesi icabetmektedir. Çünkü,
«Şimdi muhterem Bakandan soruyoruz;
müşterek pazara da katıldığımız hâlâ netice
alıp alamayacağımız münakaşalarının yapıldığı
Ticaret Bakanlığı bugünkü hüviyetiyle ve
böyle bir devrede, mesele kanaatimizce bir millî
fonksiyonları dahi tespit edilmemiş yetkileri ve
ekonomi meselesi olarak ele alınmalıdır. Dünya
bünyesi ile memleketin iç ve dış iktisadî politi
nın
her yerinde bu vekâletin adı ekonomi ve ti
kasında çalışmaları bakımından no dereceye ka
caret vekâletidir.
dar müessir olmaktadır ve Ticaret Bakanı poli
tikasının istikametinin tayininde bir Maliye Ba
Bu itibarla Ticaret Vekâletiyle aralarında
kanı kadar olmasa bile, Bakanlığının prestijim
vazife çatışması olan ve iktisadî vetireyi payla
koruyacak kadar bugünkü imkânları ile tesir
şan ilgili vekâletlerin vazife ve teşkilâtında da
edecek kudrette midir?» Bunu Bakanın kudre
buna paralel değişikliklerin aynı anda yapıl
tinde aramadık, o zaman konuşmamız yanlış an
ması ve çok sıkı bir koordinasyonun da teşkil
laşıldı.
edilmesi şart ve elzemdir. Ancak bundan sonra
«Dış münasebetlerde de 13 sayılı Kanunun
geçen yılki son değişiklikleri de nazara alınarak
sarih hükümlerine rağmen acaba Dışişleri Ba
kanlığına sormadan, tamamen kendi inisiyatif
leriyle hareket edebilmekte midir ve bugünkü
hüviyetiyle Ticaret Bakanlığının Maliye Bakan
lığına - Sayın Bakanın getirdiği tedbirler tüm
Devlet politikasiyle malî ve iktisadî politika ile
ilgilidir - Sanayi Bakanlığına, Merkez Banka
sına, hattâ Odalar Birliğine devretmiş olduğu
vazife ve salâhiyetleri karşısında bir bakanlık
olarak devam etmesi nasıl mümkün olmakta
dır?» Etmesin gayesiyle sormadık bu sualleri
geçen sene.
Sayın Bakan gruplara karşı vâki cevapları
sırasında sabah 09,00'da ayıbolmasın diye ben
geldim oturdum bu sıralarda, konuştuk, çekip
gitmeyelim diye, Vekâletin bünycsiyle daha ya
kından meşgul olmamızı, samimî olarak temenni
ederken, bir cümle ile de konuşmalarımızı cevap
landırıyor, maksatlı yapılmış konuşma olarak
vasıflandırıyor.
Halbuki bu sualleri sormakta ne derece haklı
olduğumuzu tatbikat göstermiş ve Bakan da ça
lışmaları sırasında durumu bizzat yaşamıştır.

Ticaret Vekâleti Teşkilâtı üzerindeki tenkidlerde haklı olmak durumu ortaya çıkar. Aksi hal
de para ve kredi sahasında, vergi kanunlarında,
taşkın tarifelerde, gümrük tarife ve muamelâ
tında, Bankıııot Matbaasının çalıştırılmasında
v. s. hususlarda zamanla yapılan işlemler ekono
mik ve ticarî hayata esaslı tesirler yapmakta
ve bu surette bozulan piyasa düzeni ve müzmin
hal alan fiyat istikrarsızlıkları karşısında Tica
ret Vekâleti seyirci bırakılmakta veya müessir
olamamak durumuna getirilmektedir.
Bu sebeple de hem özel teşebüs erbabı büyük
zararlara uğramakta ve hem de vatandaşlar git
tikçe artan hayat pahalılığı altında ezilmekte
haklı olarak şikâyet etmektedirler.
Nitekim bugün geliri - 180 lira pabuç - eline
450 lira para geçen insanlar var. Aylık gelirinin
yarısı ile bir çift pabuç alan insanların yaşadığı
bir memlekette ne yaparsak yapalım idarî ba
kımdan büyük müşkülâtlarla karşılaşırız.
Elde mevcut bilgilere göre para arzı yıldan
yıla artıyor. Fiyat artış ve dalgalanmalarında
da olumsuz rol oynuyor. Nitekim, 1971 yılma
bakıyoruz, para arzı 1970 yılma göre % 23,G art
mış, toplan eşya fiyatları endeksi % 23 artmış.
I 1972 yılına bakıyoruz; 1971 yılma nazaran Ka1685 —
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sim ayı itibariyle /c 16,2 oranına tekabül eden
7 057 000 000 lira artarak 43 587 000 000 lira
dan para arzı 50 644 000 000 liraya çıkmış. Bu ;
Hükümetin umumî politikasıyle ilgili ve toptan
eşya fiyatları endeksindeki artışlar da % 18,3'e
terfi etmiş.
Sayın Ticaret Bakanının ifadelerine göre
zannediyorum 1.4,9 - 15.
Hakikat olan ise şu ki; Türk parası her gün
kıymetinden kaybetmekte ve malî istikrarsızlık
tan dolayı Ticaret Vekâletinin vazifesinin ağır
laşması bir kader olarak tecelli etmektedir. Ba
kamları topladığımız zaman % 66'lık devalüas
yonun bir kısım hatiplerin iddia ettikleri gibi
2 - 3 senede eridiğini görüyoruz. Halbuki uzun
senelere sirayet etmesi ve Ortak Pazar karşısın
da da biraz daha ayakta duracak gerçeklere
ayak uyduracak halde bulunmamız icabederdi.
Geçen bir yıllık müddet zarfında Ticaret
Bakanlığı yapıcı çalışmalarda bulunmadı mı?
Bulundu, bulunmadığını iddia etmek haksızlık
olur. Bakanlık birtakım düzeltici tedbirler ge
tirmiş, ekonomiye hâkim olmaya çalışmış; fakat
alınması gerekli tedbirler başka başka bakan
lıkları da ilgikmdlpdiği için bir k'oüidimi'yün ku
rulması kabil, dalmamış, hattâ sonunda, Sayın Ti
caret Bafeıııı hükümete lapor getirmiş, - gazel
lerde var - ver»lle:le, 'teşviklerle, para arzı ile
anüh/tellf imali politika -İve ilgili unsurların hepsi
ni içine almış Maliye Balkanının Ticarut Bakan
lığı fonksiyonunu tamamlamıştır iddiaları var,
gazetelere kadar geçti. Bu hususta vas'fe salâihiyet ve mesuliyet bakımımdan karşılıklı aulaşaimaınazlıüdar var., 'bunlar realite. Bunların Hükümet
düşsün, dügnıean tenkidi şekline sökuknamasım
rica ederini.
IlfenünıiyoM'o çalışan her Bakanın Ka;lnenin
hepsi ö niyetli ise hepsinin hümüüiyette çalıgan
her insanın muvaffakiyetini temıcnni etımetkeyiz.
Zaman, bizi geçten seneki yanlış anlaşman mâruzatıımızda böylece haklı çıkarmıştır, onu arz et<nvh oldum.
Geçen sene Sayın Bakan keuln ıblr iddiada ila
ıbulundu. E'koncmik ve malî şadları da öne direrdk fiyat a.utıhlarının önleneceğini ve 'kitikrarm mııtlaika sağlanacağını ifade etiler. Bütçe KomıİJyonunda İik eeneleıinde yaptıkları konuşmada
mevcut *bir raporu ila ckudular ve ümit verdiler.
Ümit vermek güzel blı- şey. Kemisyonda aıkadaş-
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larımmn arasında ben secini çıkarınayanlar'dan
birisiyiim. Gecen s'eneki bütçe tenkiti eıind'e de öl
çülü olan bir arkadaşınızım, yine de ölçülü ol
manın gayreti, içindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, geçen, sene bu iddia
nın doğru d'madığmı feöyledJk, bu mutlak istik
rar tomin 'edileceği iddiacının doğru olmadığı, şu
ana kadar arz etıtiğim çalışma ile İlgili ancak kı
sa arz 'edebildiğim maruzat sebeiCyle. Bu itibar
la 'da fiyatlarda. isiilkrar temin edilemedi. Fiyat
İstikrarı ile de ilgili görüşlerimizi arz etmek işite
lim :
Kkonc'm'Jk ve sosyal 'dengemizi! bozarak normal
şartların tc •isini engelleyen 'önemli 'konulardan
biıiji elaraik karşımıza ç.nkan fiyait istikrarının koi'unması, kaikınmanmn 'sıhhatli bir şelklide 'deva
nı.], gelirin, vatandaş kileleri, 'bölgeler v'e sektör
ler arasında âdil bir şekilde dağılımımın sağlanab'bueü ve kut olan 'kaynaklarımizm israf e'dil
meden kullanıl a bilme-i için kaçınılmam 'bir zaru
ret oMmış fiy-ıl iti t İkrarı ve hu plânlarda, prog
ramlarda, yer almış.
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devrelerin
de 'mümkün mertebe 1969 yılma kadar temin 'edi
lebilmiş. 196SMO 'toptan eşya fiyatları artışı 3,2
ve 1969'da 7,2 olmuştur. 1970 yılında özellikle
Ağurfa-ı ayındaki «burada parti olaraik bir görü
şümüzü tespit etmek lUiiyoruz, gelen (koalisyon
bükünı'eti eri, 12 Maili" tan sonra, geçmiş icraatları
olduğu gibi tozpembe gö-i'erm'ek veya onlara doıkummaımak, «Biz partllerüstü Hükümetiz, geç
miş hükümetlerin ne aleyhinde, ne lehinde konugaırnayız.» demişlerdir, hata, buradan doğmuş
tur, tenkidimiz ide bu nckitadadır. Aınıa, zaman
müsait değildir bunları oı'iaya koYima.ya. Özel
likle Ağrfoioe ayında yapılan devalüasyonu ımüta•aikip fiyatların umumî vsoviyesi yükselmeye başla
mış. Niçin başlamış? Bir meseleyi Hükümet hiç
dile getirmiyor. Çünkü, 1963'te üin lira. maaş alan
ıbir memurun. geçinebilmesi için şimdi ikibin kü
sur lira, lâzım. Porüonel Kanunu !ile verilen hak
ları. da, fiyat' artışları yutmuş zaten geçinme ba
kımından 'ama, 495 milyon liraya cıikartacağım
diye 's:not verilen bir Personel Kanunu 15 milyar
lirayı bulmuş, talimin edilmiş kim1* yek. Karar
nameler 120, 130, 140 maddeyi değiştirmek üzem
geliye.'.
1971 yılında, demin arz ettiğim gibi 'toptan
eşya fiyatları netice itibariyle aitmiş. Daha ev
vel İktisadî Devlet Teşekkülleri inallarına zam-
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kır yapılmış falan. Nihayet Türk lirasının değe
rini düşürmek surejtiyle de,- tatbikat sebebiyle ekle
edilmesi 'istenilen yararlar da fiilen ortadan kaiknıa clurumuyle karşı karşıya getirilmiş. Halbuki
Ortak Pazar menıkketlerinde 'bâzı katiplerin de
iddia ciltlikleri gibi, % 6 yi 'bulan fiyat artışlaî'i eııflâsyonist tehlike 'diye kabul 'edilip çare
aramıyor. Ai.manyaVia seçimlerde fiyat artıkları
% 6 oldu diye, .muhalefet Brandt'a karşı külün
propaganda, maddotiııcc yalnız % 6 lık fiyat ar
tışını (kullandı. Acaba bu r/o 23, bilâhare % 15,
veya, % 18 ki vekiller söylüyor bu rakamları, 'ta
rif edilen bu rakamlarla istikrar sağlanmış mi
di.', sağlanmamış mıdır?
1970 devalüasyonunun müteakip zamanın Baş
bakanının radyodan yaptığı bir konuşma var. Bu
rada Sayın Sezgin A P. Grubu adına uzun kir
konuşma yaptı ve milletin -hâlâ ümitsiz olmadığı
nı söyledi. Bizim kanaatimiz, millet ümitsiz de
ğil de sükût içinde. Bir protestonun içindedir
kıı sükûtuyle ama, bu protesto, ku hadiselerin ku
ğun cereyan etmiş c'lmasından değil, bugüne ka
dar hadiselerin getirilmiş olmasından dolayıdır.
1970 Ağuytosunda Başbakanın radyo konuştmasmda şu ;v).)t': Fiyat a: tıslarım ncıımal seviyede
tutabilmek için şu dört tedbiri ciddiyetle takip
edeceğiz.
1. Transferleri hızlandırarak piyauada kâfi
imal kutunelurulma'sını temin edeceğiz.
2. Devletin ürettiği mal ve hizmetlere zam
yapılmaması.
3. Gerektiği akvalde vergi ve resmılerde in• dirimler yaparak parayı d aka ucuz, mala kolca
kavuşturmak piyasayı.
4. ihtikâr ve fak-iş fiyat peşinde olan mües
seselerle, Devlet in-ikalıları kütün gücüyle kul
lanıla rak nıüeudel e.
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I caiksınız. Devalüasyonu kimse tenkit etmemiştir
yüzde yüz. Belki müddeti kakımından, zamanı
I •bakımından tenkit edilmiştir. Ama, devalüasyo
nun yapıldığı sıradaki şartlar tatbikatlar kakı
mından tenkit edilmiştir. Personel Kanunu, onun
I yanında on adet finansman kanunu, onun yanın
da mülkiyeti kaldırıyorsunuz, gelirden alman verj giyi kaldırıyorsunuz, zamanın iktidarı olarak, o
radyoda konuşan zamanın Başvekili olarak ve bilâhara 12 Marttan sonra Anayasanın 38 nei mad
desinin değiştirilmesine keraber evet diyorsunuz.
Ne o? Serveti vergilendirmeyi kakül eden madde.
Türkiye, yakın zamanlara kadar pek çok sar
sıntılı devreler'geçirdi. Öyle -devrelerde matbua tıyle, milletvekilleriyle, partileriyle eğer kir va
satı tutturaımazisak ki, yarışlara daha fazla, alkış
tutmuş olur, cemiyette sanki 1923 Cumhuriyetin
den bu yana hiçbir mestle halledilmemiş, klç kizmet edilmemiş gibi kir günde meseleiler kallediI leccik kldiasiiyie cemiyetin altı üstüne gelir.
Nite'ldm Anayasanın 38 nei maddesine vergji
değeri'ıkon ulm ustur. O on. kalem verginin iç erklin
de gayrimenkul değer arlısı vergisi vardır. Bu
gün ticaret erbabından hiç kimse mülkiyet salıiki olamaz bu vergi kanunları muvacehesinde.
Günkü, ımteveut ticarî hesapları itibariyle beyanI name doldurduğunda kendisine gayriımenkulleri' nin kira, gelir bedelinden kazanç kalmamaktadır.
I Vergiyi bu seviyelere getiremezsiniz. Hem BaşbaJ kan 'olarak 1970 senesinde, devalüasyonla İlgili
»olarak Tedbirler diye yapacaksınız,, kem arkaısından da o Personel Kanunu, o en kalem finansman
kanunları, hele tatbikatı mümkün olmayan ka
nunları getireeckelnlz. 1971 12 Martından sonra
da kâzı düzeltmeler yapacağız diyerek yine ağır
laştırıcı <maddo!er getirilecek, yani hem o zamanın
Hükümeti, hem 12 Markan sonra gelenler tedkirleri uygulamak bir yana aksine kneket ede
cekler ve ondan vs-onra da bugünkü fiyat, artışla
rından, isfkrai sıklıktan şikâyet edip, iadece Ti
caret Bakanına Veya Bakanlık Tejklk'tma yükle
necek... Yüklenemezsiniz, çünkü Bakanın getirdi
ği rapor meseleleri bütün çıplaklığı ile ortaya, ko
yuyor ama, radyodaki o tedbirler ki ikiliyle çeliş
ki halinde. Ne gibi? Bakanın ifade:-! kakımın
dan değil, Hükümütin tatbikatı kakımından •çellş-

1970 senesinde on tane demet halinde finans
man kanunu getirildi buraya.. 12 Mart 'sonrası
hükümetlerinin bir tanesi ne Personel Kanununu
eleştirdi, ne on kalem vergi kanununu eleştirdi.
Özel -sektör bir cemiyette iktisadî kakımdan hayat
daınıarlarınıızı teşkil ediyor. Ya Devlet işletme
ciliği yapacak, bu -suretle onlardan aklığınız ver
gileri kaybedeceksiniz, suyu getiren de, t e.4 iyi
kıran da kir helaki İktisadî Devlet Teşekkülleri
misali, dünyanın hiçbir yerinde işlemeyen dev- I ki halinde. Nasıl çelişki halinde?
. let. işletmeciliğine gideceksiniz, veya vergileri,
BAŞKAN —• Sayın Dikmen, birinci konıış'maözel sektörü halkı yaşatacak kir seviyede tuta- I nızın. süresi bitmiştir.
17 —
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D. P. GRUBU ADINA EKREM DİKMEN
(Devamla) — İkinci (konuşmamın beş 'dakikasını
kullanmak 'istiyorum Sayın 'Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Tedbirle
re bir göz atalım. Bu tedbirlerden birincisinde
1973 yılı bütçesindeki açığın azaltılması tavsiye
ediliyor. Ancak, müteakip bükümler açığı azal
tacak değil, bilâkis çoğaltacak hükümleri ihtiva
ediyor, malî politika bakımından.
Diğer tedbirlerin bir çoğu ise, Melen Hükü
metinin bugüne kadar yürüttüğü ekonomik po
litika ile taban tabana zıt hükümler taşıyor. Bu.
tedbirler manzumesi, Hükümetin ekonomik ve
malî alanda bugüne kadar yürüttüğü politika
nın iflâs etmiş olduğunu, kabinenin bâzı bakan
ları tarafından ifade edilmiştir.
Tedbirlerden birisinde de 1.973'te vergilerde
artış yapılmaması öngörülüyor, güzel. Sıkışmış
Ticaret Bakanı. Yani, bana hücum edilirken
ölçülü olun, diyor. Halbuki 1972 bütçesinde 38
milyar civarında tahakkuk edeceği tahmin edi
len bir vergi yükü gelir var. 1973 yılında 48 mil
yar liraya yükseliyor bıı. Yeni vergi getirme
den 38 milyarı 48 milyara sadece vergi gelirleri
artış tahmini diye nasıl çıkartabilirsiniz? Bu
mümkün değildir ve sanırım ki istifalara kadar
giden birtakım istekler bundan doğmuştur. Çün
kü, vergi zaten doyma noktasına gelmiş mükel
lefte, neyle artıracaksınız?
Ve yine fiyat istikrarını sağlama konusunda
Hükümetin taban politikasında hatalar var. Tut
muşsunuz buğdayı 92 kuruştan, 130 kuruşa çıkmış
serbest piyasada. Elinde malını tutacak maddî
imkânı olmayan yanmış. Aynı durum pamukta
olmuş; 370 kuruştan piyasayı açmışsınız. 440 ku
ruşu bulmuş tüccarda, bilâhara 405'ten 'koope
ratiflere talimat vermişsiniz bütün hesaplar ona
göre yapılmış, ondan sonra onu da çizmişsiniz.
Üzümde de bu böyle, hele pamukta, zaten mev
sim itibariyle işçi bulamamış bilhassa Ege böl
gesinde 50 kuruşa toplattığı pamuğa 160 kuruş
vermiş, gelecek sene pamuk ektiremezsiniz ona.
Tütüne 14 liradan kur'u tatbik etmişsiniz, pamu
ğa edememişsiniz. Ama bütün bunlarda tek id
diamız (belki bu hususlardaki tenkitlerimizde
haklı olmayabilirdik) bizim iddiamız fiyat is
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tikrarı iddiası idi. «Aman-» diyordu Ferid Me
len Bey burada genel görüşme yapıldığı zaman
«fiyat istikrarı benim için mühim.» Ama neti
cede sadece zürra sınıfı mağdur oldu, fiyatlar
alıp yürümüş çarşıya indiği zaman ayakkabının,
elbisenin, basmanın veya diğer yiyecek madde
lerinin fiyatları karşısına dikiliyor, kendisi sa
tarken o hakkı alamamış, fiyat istikran sağlanabiılseydi belki bu o sınıfın sırtından istifade et
mek suretiyle fiyatların istikrarı şeklinde biraz
daha az günâh sayılabilirdi.
Aynı şey hayvancılıkta olmuş, ihracat dur
durulmuş et ihtiyacı, temin edilmiş, doğru. Efen
dim, niye kestiniz ihracatı desek denecek ki;
«İnsaf et birader bir sene evvel de et yok ka
sapta diye bağırıyordunuz» ama şeker pancarı
şirketleri vasıtasıyle muayyen bir müddet içinde
hayvan besiciliğini teşvik etmişsiniz ona göre
müddet, kredi vermişsiniz o mlüddet içinde eîen-<
dim bu hayvanları alamayız. Niye soğuk depo
larımızda yer yok. Öğrendiğimize göre (kesin
likle ifade etmiyorum yanlış bir anlayışla sitem
de bulunmuş olmayayım) depoların Meysuya
kiralandığı çıkmış neticede ortaya. Peki besici
liği nasıl teşvik edeceksiniz? Ondan sonra va
tandaş cebinden parasını ödeyecek, zarar edecek
hale gelirse? Güzel olarak başladığınız tedbir
neticede aleyhinize tecelli edecek.
Muhterem arkadaşlarım, o itibarla taban fi
yatlar politikasında hatalı tutumda bulunulmuş
tur. desem, istikrar temin edilebilseydi yersiz
olurdu, istikrar da temin edilememiş. Günah
üstüne, günah işlendiği kanaatindeyiz fiyat is
tikrarının temin edilememiş olması bakımın
dan. Zürra bu sene rahatsız olmuştur.
Yaş meyve ve sebze ihracatında zamanında
nakliyatın yapılamaması da gene ihracaat gelir
lerimizin artmasına mâni olmakta, fakat tedbir
leri alınamamaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, ticaretin muhak
kak ki bütün bu tenkitlerde, temennilerde kasdımız hükümetlerin muhakkak hüsnüniyet sa
hibi olduklarını kabul etmek suretiyle, mesele
lere bir çare bulabilmektir. Ama vazife ve yet
kileri, salâhiyetleri birbirine karışmış olması
bunu engellemekte esas bunun yanında başlıca
emniyeti, huzuru isteyen ticarî hayat iktisadî
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hayat bunu bulamadığı müddetçe de yine bu
dertlerin, halledilebilmesi mümkün olamamakta,
kanaatimce bunun vebali bu şartları hazırlayan
unsurlat'L teşvik edenlerde1, onlara alkış tutan
larda veya onlara karşı lâkayıt kalanlarda ve
dolayısıyle Devlet idaresimledir. Devletin önün
de hiçbir şeyin olamayacağını, parti meseleleri
nin mutlaka Devletten sonra gelmesi lâzımgeleceğine inanıyoruz.

O : 2

Bu inanç, içinde, de iktisadî durumun daha
iyiye gideceği ümidini taşıyarak Bakanlığa ta
şıdığı yükte muvaffak olmasını diliyor, Yüce
Meclisi saygı ile selâmlıyorum. (I). P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, saat
14,o0'da toplantıya devam etmek üzere bu Birle
şimin birinci oturumuna ara veriyorum.
Kapanma saati : 13,25

»•<
*>•<*

İKİNCİ OTURUM
Ol
Saat : 14,30
Açılma Saati
Başkanın
BAŞKAN : BaşkanveMli
Nurettin Ok

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (M
(Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep)

BAŞKAN —• Ara vermiş bulunduğumuz 65
nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Ticaret Bakanlığı 197-> malî yılı bütçesi üze
rinde gru].)ları adına arkadaşlarımın yaptıkla
rı konuşmalar devam ediyor.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Atillâ
İmamoğlu, buyurunuz efendim. Saat : 14,30.
ADALET PARTİSİ GRUBU ADİNA ATİL
LÂ ÎMAMOĞLU (Kahraman Maraş) — Sayın
Başkan, değerli milletvekileri;
Ekonomik ve ticarî hayatımızın işlemesi ve
düzenlemesinde en önemli yeri işgal eden bir
bakanlığın bütçesinin görüşülmesinden yarar
lanarak bu konudaki görüşlerimizi grup adı
na açıklamak istiyoruz.
İktisadî faaliyetler ve genel
konjonktür
yönünden halkımızı ilgilendiren en önemli fak
törün fiyat hareketleri, daha aeı'k bir deyimle,
fiyat artışları olduğu bir gerçektir. Vatandaş
her şeyden önce cebine giren paranın her geçen
gün satmalma gücünden ne kaybettiğinin
hesabı içinde karşılaştığı geçinme zorluğunun
âdeta her gün bir yeni mücadelesini vermek— 689

tedir. Konuyu .malî ve iktisadî yönden ortaya
koymak icahedense. geçen son iki yılın gerek
toptan eşya fiyatları endeksi ve gerekse geçin
me endekslerinin vatandaş için hiç de iç açıcı
olmadığı gerçeğini teslim
etmek durumu ile
karşı karşıya kalırız. İki yılda fiyat artışları
nın % 50'ye yaklaşmış olması her hakle eko
nominin sıhhatte olduğunu ortaya koymaz.
Bu durum, aynı zamanda Tüfk ekonomisi
nin sıhhati yönünden olduğu kadar, kalkın
manın istikrar içinde gerçekleştirilmesi ilkesi
yönünden, de hepimizi derin derin düşündür
meye mecbur etmektedir.
iSaym milletvekilleri j
Hayat pahalılığı konusu, Yüce Meclisleri
mizde her zaman tartışılan ve üzerinde titizlik
le durulan belli başı konulardan biridir. An
cak, şu da bir gerçektir ki, her siyasî parti ve
hattâ 1970 sonrası şartlarında kurulan her htU
kümet hayat pahalılığının nedenlerini kendi
iktisadî ölçüleri içinde kendi siyasî program-:
l a n açısından değerlendirmeyi ve bu hususta
'kabahati atacak bir kusurlu bulmayı mesele*
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ııitı lıalJinideıı daha .mühim telâkki etmiş olmalı
ki, konuyu sıhhatli bir çözüm yolu telkin ve
tavsiyesinden ziyade kabahatli arama yolunu
tercih etmiştir. "Bu sebeple de hayat pahalılığı
konusu âdeta halledilmek: istenmeyen bir me
sele halinde telâkki olunmuştur.
Dolayısıyle
halledilmek, imkânı da bulunamamıştır.
Biz, A. P. olarak milletimizin ıstırap konu
su olan bu meseleyi bir istismar vasıtası olarak
değil, aksine ister iktidarda olalım, ister iktidar
dışında kalalım, milletimiz ve memleketimize
karşı duyduğumuz ve duymaya devam edeceği
miz sorumluluk duygusu içerisinde halletmeye
mecbur olduğumuz en önemli konulardan birisi
ve hattâ başta geleni olarak, bakmış ve sorunun
.halli için her fırsatta yapıcı ve olumlu tenkit
ve tavsiyelerde bulunmuşuzdur. Ancak yetki' 1 ilerce bu görüşlerimize lâyık olduğu değer
verilip tatbikatta imkân sağlanmadığı için, bu
günkü fasit dairenin içerisine girilmiştir.
Bilindiği gibi, muarız I arımız tarafından ha
yal- pahalılığının
nedenleri olarak, A. P.'uiıı
ta kibri fiği iktisadî politika genellikle 1970 se
nesinde alımın iktisialdî istikrar tedbirleri, bil
hassa, 10 Ağustos 1970'de ilân edilen devalüas
yon kararı ileri sürülmektedir.
Bunun yanında köylünün .aİmlerinin de
ğerlendirilmesi İmkân mı sağlayan destekleme
alımları, işçilerin, daha iyi yaşama şartlarına
kavuşmasını temim eden toplu sözleşmeler ve
nihayet yurt dışında çalışan işçilerimiziu Tür
kiye'ye. göndermiş oldukları dövizler hayat
pahalılığı nedenleri olarak ortaya atılmış ve bu
A. P.'nitj. bir kusuru ollar ak takdim edilegelmiştir.
Sayın milletvekilleri;
Şu hususları samimiyetle ve cesaretle ifade
etmektim .büyük bir memnuniyet duyduğumu
zu belirtmek istiyoruz:
A. I*, iktidarları köylümüzün ürününün ger
çek değeri üzerinden satımını ve köylünün alın
t erinin değei'lendirilmesmi iktisadî politikası
nın. tciıind icaplarından (birisi olarak saymıştır,
saymaya devam edecektir.
Yine A. P. işçilerimizin emeklerinin gerçek
karşılığını almalarını ve daha iyi hayat ş art
larına kavuşmalarını temin politikasından da
hiçbir zaman yapmayacaktır.
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A. P. yurt dışında çalışan işçilerimizin alın
terlerinin karşılığı olarak elde ettikleri ücretin.
T. C. Merkez Bankasına döviz olarak gelmesi
imkânlarının yaratılmasından ve bunu teşvikten
kaçınmayacaktır. Eğer muarızlarımız, hayat
pahalılığının sebepleri olarak bu üç unsuru
serdedip, A. P.'nin yukarda izah ettiğim ikti
sadî politikasını tenkidetmek YO bu yoldan
A. IP.'ni mesuliyet altına sokmak istiyorlarsa,
- ki zannetmiyorulm - daha açık olmaları icabeder. Bu böyle ise, o zaman hayat pahalılığını
bu üç nedene bağlayan görüş sahiplerine şu so
ruları •sormak lâzımdır.
Köylünün almterini değerlendirmek olan
destekleme alımlarından vaz mı geçilmelidir 1
İşçinin ermeğini değerlendirmek için kulla
nılan toplu sözleşme sistemi
mi tcrkedilmeli-

dir?
Yoksa yurt dışında çalışan ve vatan hasreti
ile yanan işçilerimizin alınterleri karşılığının
normal ve hukukî yollardan Türkiye'ye gelmesi
yerine onları kaderleri ile haşhaşa bırakıp
emeklerimin karşılığının ziyam olmasına mı mü
saade edilmelidir.
iSayım milletvekilleri; takdir edersiniz ki,
hu üç suale evet demilmediği müddetçe bu nevi
tenkidler inançsız 'bir tenkid olmaktan öteye
mâna taşımaz.
Şimdi geliyorum hayat pahalılığının diğer
bir nedeni olarak takdim edilen 10 Ağustos
kararlarına ve dolayısıyle devalüasyon kararı
nın tesirlerine:
Bildiğiniz gilbi, 10 Ağustostaki devalüasyon
kararı ile Türk Parasının kıymeti >% 66 nispe
tinde devalüe edilmişti. O zaman bu devalüas
yon kararınım fiyatları Ibüyük çapta etkileye
ceği, şayet zamanın hükümeti hu devalüasyona
rağmen fiyat artışlarını % 15 civarında tutaibi'lirse, başarılı bir operasyon yapmış olacağını
bütün iktisat ve maliye otoriteleri söz birliği
halimde ilânı etmişlerdi .'Bu teşhis ve ınüşahadcye rağmen acaba devalüasyon sonrası fiyat
artışları ne olmuştur?
Aziz arkadaşlarım;
1970 senesini bir bütün olarak kabul, etti
ğimiz takdirde devalüasyona rağmen 1 Ocak
'890 —•
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1970'kuı ol Aralık İ970'e kadar geçen bir sene
İçindeki fiyat artış nispeti % 5 - 6 civarındadır.
10 Ağustos 1970 ila 31 Aralık 1970 sonu itiba
riyle ise, fiyat artış nispeti % 10 civarında
dır. Demek oluyor ki: o zamanın siyasî iktidar
ları tarafsız otoritelerin başarı olarak niteledik
leri % 15 fiyat artışının daha altında bir nis
pette fiyat .hareketlerini tutmaya muvaffak ol
muşlardır.
ıBıırada akla gelen soru şu olabilir? Yapı
lan devalüasyonun tesir süresi nedir; 1971. ve
1972 yul kırına sirayeti mümkün müdür? Diğer
'•bir ifade ile, 1971 ve 1972 yıllarındaki fiyat
artışlarında 10 Ağustos 1970'te alman devalü
asyon kararının tesirleri var mıdır?
Yapılan herhangi bir devalüasyonun, tesir
lerini ilâuihaye devam ettireceğini kalbul, müm
kün değildir. Ancak, burada 'bir hususu katiyet
le ifade etmek, konunun 'aydınlığa kavuşması
bakımından lüzumludur. 10 Ağustosta alınan
devalüasyon 'kararından takriben 11 ay sonra,
Türk Bkono.misindeki fiyat artışı normal seyrini
takibetmiştir. .P>u gibi ahvalde gerçeği ortaya
koyabilmek için yıllık ortalama Lan değil, aylık
endeksleri tetkik .etmek tabiidir ve iktisadın
vazgeçilmez bir neticesidir. Jiıı noktada gördü
ğümüz manzara şudur: 1971 Haziran ayı için
deki fiyat artış nispeti % l'dir. Bunun mânası,
alman devalüasyon kararının, en geç 1971 Ha
ziranında fiyat artırıcı tesirini ve niteliğini kay
bettiği ve fiyatların normal seyrini muhafaza
ettiğidir.
liiııacııaleyh, gerek 1971 yılında % 2-! oranmda'ki ve gerekse1 1972'de, halen elimizde bu
lunan «on rakamlara göre, % 15 nispetindeki
fiyat artışlarında, 1970'te alman devalüasyon
kanarının tesiri olduğunu iddia etmek geçer
sizdir, yanlıştır, gerçeklerle ters düşmektedir.
Hayat pahalılığı ile ilgili olarak bu kısa
•açıklamayı yapmamızın sekenini
kendimizi
müdafaa olarak telâkki etmemenizi bilhassa rica
ederim. Bu izahatımızın sebebini hayat pahalı
lığının gerçek nedenlerini siyasî bir istismar
vesilesi yapmaksızın, doğru bir şekilde orta
ya koyarak konunun halline yardımcı olmak
mânasında anlamak ılâzımdır.
Bizde, genellikle, fiyat hareketlerinde Tica
ret Bakanlığı sorumlu tutulur ve aııuha tah ola
rak da bu Bakanlık seçilir. Gerçekte bu bir
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'bakıma doğrudur; fakat tam doğru değildir.
Hele 1971 sonrası meydana 'gelen fiyat artışları
nın gerçek nedenlerine indiğimizde, Ticaret Ba
kanlığına atfedilecek tutum ve davranışların
ne kadar ,az olduğunu müşahede etmemek müm
kün değildir.
Kanaatimiz odur ki; bu yıllarda
görülen
yüksek fiyat artışlarının sebepleri, izlenen hü
kümet politikasından neşet etmektedir. Zama
nın darlığı sebebiyle bu konuda geniş tafsilâta
g'inııeksizin satır başları olarak hemen şu üç
nedeni sıralamak mümkündür.
1. Temel maddelere yapılan aşna zamlar.
2. 1971 programında istikrar için öngörü
len tedbirlerin tatbikat sahasına konulmaması
ve buna muvazi tedbirlerin devam ettirilmemesi.
o-. Para arzı ile fiyat artışları
paralelliğin gözden uzak tutulması.
Bu noktada da kısaca mâruzâtta
istiyorum.

arasındaki
bulun/mak,

Türkiye'de toplam para arzı ile fiyat hare
ketleri arasında kesin ve ayrılmaz bir ilişki
ımıovc Uttur. Bu itibar ile, fiyat artışlarının mü
cadelesinde başlıca hedef, toplam para arzını
'kontrol edecek tedbirleri .bulup, uygulamak ol
malıdır. Böyle bir faaliyet ise, sadece bir bakan
lığın gayretleri ile tamamlanamaz. Devletin,
ekonomik alanda görev alan bütün daireleri
Ticaret Bakanlığı, .Maliye Bakanlığı, Devlet
Plânlama Teşkilâtı ve .Merkez Bankası ki, bir
laırkadaışiımız konuya değinmiştir fiyat artışla
rının tabiatı ha'kkmkla müşterek bir teşhise var
malı ve tedbirler hususunda tam. bir 'koordinas
yonla hareket edilmelidir. 1971'ler hükümetle
rinde koordinasyonu gerektiren böyle bir gay
rete hiç şahit olmadık. Bu gayretler gösterilm.'ez, arz - talep dengesinin talep faktörü üze
rinde ciddî ve gerekli bir para - kredi politi
kası uygulanmazsa, 197-'> yılındaki, fiyatları is
tikrara kavuştunm,a. iddiaları hayal niteliğini
aşamayacaktır. Daha. evvel, bir gı ııp sözcüsü
arkadaşımız tarafından tomıas edildiği için, top
lam para arzı ve fiyat artışları arasındaki pa
ra kOLiği ifade eden rakamları vermek istemi
yorum.
Belirli bir konuda gerekli tedbirlerin alına
bilmesi ve gerekli kontrolün sağlanabilmesi, için
idarenin, kendisine bu yetkiyi veren mevzuat
la teçıhiz e dikiliş olması gereklidir.
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Bugün için Tüılk ekonomisini ve ticaretini
'düzeltmek ve yürütmekle görevli bulunan Ti
caret Bakanlığı, maalesef bu görevini kanunî
yetkisizlik ve 1939'dan kalma köhne bir Teşki
lât Kanunu ile yürütmeye çalışmaktadır.
Bulgunun, miodern ekonomilerini ve süratle
değişen şartlarını 30 - 35 yıl önceki mevzuatla
yürütmek mümikün bulusnmamalkftadır. Geçen
yıl bütçe müzakereleri sırasında da defaatle
gereğini belirtmiş olduğumuz yeni bir Teşkilât
Kanununun hâlâ önülmüze gelememiş olduğunu
üzüntüyle müşahede etmıekteyiz. Daha önce de
belirttiğim gibi, iç piyasamız bugün fiyat kont
rollü yönünden bir mânada başıboşluk içinde
bulunmaktadır. Yeni Teşkilât Kanununda, ima
lın üreticiden tüketiciye intikal edinceye ka
dar geçireceği safhaları yakından izleyerek, ge
rekli tedbirlerin alınmasına imlkân verecek hü(kümlerin yeralması mutlaka gereklidir. Halkı
mızın zarurî gıda ve ihtiyaç maddelerini ucuz
fiyatla elide etmelerine imkân verecek olan bü
yük mağazaların derhal kuruılmıaisına başlanmıası da, fiyatların kontrolü jönünden önem
arz etmektedir. Bu mağazaların, büyük şehirler
dışında diğer şehirlere de kurulacak şekilde
yaygınlaştırılması ve arz tıkanıîklılklarını önle
mek maksadıyle geniş bir depolama zincirinin
kurulması da, alınacak bu tedbirin etkenliğini
tama'mlayıcı bir rol oynayacaktır.
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bu önemi gelişmenin içinde bulunduğumuz ve
önümüzjdeki yıllarda da aynı şekilde devamını
sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasıdır.
Tabiidir ki, ihracat gelirlerinin artırılmasın
da ve ihracatımızın teşvik edilmesinde önemli
bir rol oynayacak olan ve halen Parlâmentoda
görüşülmekte bulunan «Yatırımların ihracatın,
turizm ve döviz 'kazandırıcı hizmetlerin teşviki»
ile ilgili kanun tasarısının biran önce yürürlüğe
konulmasının da parlamenterler ve siyasî par
tiler olarak bize düşen görev olduğunu burada
ifade etmek istiyordur..
Kurulmuş ve kurulmıakta bulunan ülke sa
nayiimizin, kendisinden beklenilen şekilde faa
liyet göstermesinde ithalatın büyük bir öneımi
ve katkısı bulunmaktadır. Döviz rezervlerimiz
de görülen, beklenenin üstündeki artışa paralel
olarak ithalâtımızın da program hedeflerini bü
yük ölçüde aşan artışlar 'kaydetmesini diğer bir
'memnuniyet verici husus olarak belirtmek iste ri<m.
I
I
I
I
I
I

1971 yılma göre, % 33.5 oranında bir artış
göstererek 1.5 milyarı aşan ithalâtın, ülke ekononıisi ve sanayiin ihtiyaç duyduğu yatınım
analları ve hamimaddeyi zamanında ve yeterince
(karşılayacak şekilde yürütüldüğünden de emin
bulunımafktayız. Bu yıl başında yürürlüğe ko
nulmuş bulunan yeni ithalât rejimi ile, ithal
malları maliyetlerinin düşürülinesini sağlayacak
Sayın milletvekilleri;
bir tedbir olarak, teminat oranlarının indirilMalûmları olduğu üzere Ticaret Bakanlığı I Idiğini ve ithalâtın süratle, güvenle ve zamanın yürütmekle yükümlü olduğu diğer bir ko I nmda yeterince karşılanmasını sağlayacak di
ğer bütün tedbirlerin alındığını .müşahede ettinu ise; dış ticaret rejimidir. Bu konuda 1971
I
ğimizi ve bundan memnuniyet ifade etmek iste
yılının ikinci yarısında ve 1972 yılı başlarında
rim.
alınan rijit kararların zamanla değiştirilerek:
suplese kavuşturulması dış ticarette gerek ih
Muhterem arkadaşlarım,
racat ve gerekse ithalât yönünden 1972 yılında
Son alarak yine büyük bir üretici kitlesini
1971 'e nazaran büyük gelişme imkânları sağlanI
ilgilendiren
ve ekonomide fiyatların meydana
nıiıiş olduğu bir vâlkıadır. Gerçekten, ihracatımız
I
.gelmesinde
önemli
bir rol oynayan taban fiyat••% 31 arıtışla 900 milyon dolara ulaşmıştır. Yıl
lardan beri ekonomilmliz için bir yüfk olan bâzı I l a n ve destekleme alımları politikasına değin
mek istiyorum. Bu sebeple üretici]erin gelirleriürünlerimize ait stokların ihracının artırılarak
I
ni
artırıcı bir fiyat ve destekleme politikası ya
eritilmesi yanında, ısanayi ürünleri ihracatımı
nında
taamımlayıcı olarak üretim maliyetlerini
zın % 67 oranında bir artışla 242 milyon dolara
I
ucuzlatıcı
tedbirlerin alınmasını zorunlu görerişmesini de memnuniyetle karşılıyoruz.
I inekteyiz, Göıüşümüzce destekleme alımlarında
Nitekim, 1969 yılında toplam ihracatımız
ve taJb'an fiyatlarının tespitinde esas aıınaç, üre
içerisinde % 18 oranında bir payı bulunan saticinin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak
'iıaiyi mamulleini ihracatı 1972 yılı somunda % I bir politika uygulanmasıdır. Bu amacın gerçek27.4'e yükselmiş bulunmaktadır. Temennimiz, I leştirilmesinde, bu politikanın bütün sionııçları692 —
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nm gözöriünde bulundurularak değerlendiril
mesinin yararlı olacağı görüşündeyiz. Fiyatlar
seviyesi ve arz - talep dengesini bozucu bir aşırı
fiyat politikasının üreticimize kazandırdığın
dan daha fazla kayibettirnıesi de mümkün bulummailttadıır,
Bu arada gübre, tohumluk ve ziraî maikineler gibi maliyetin meydana gelmesinde önemli
rolıü olan girdi fiyatlarının indirilmesi en etkili
bir tedbir olarak akhım'iza gelmektedir. Bu su
retle üreticilerimizin hakikî mânada gelir artışı
sağlamaları mlüımfklün olacaktır.
Geçen sene grup adına yapmış olduğumuz
ıkonuşma'da da belirtmiştik. Fasulye, nohut ve
benzeri maddelerin, fiyatları mevsimlere göre
değişen maddelerin de destekleme alımına tabi
tu'tulmalsmı arz ve rica etmiştik.
BAŞKAN — Sayın îmamoğlu, bir dakika
nız var, lütfen ona göre bağlayınız.
A. P. GRUBU ADINA ATİLLÂ ÎMAMOĞ
LU (Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkan.
Bu konuda bir adıun dahi atılmaımış oldu
ğunu, Sayın Bakan bizi mazur görsünler, üzün
t ü ile karşılıyoruz. Sayın Balkan ve değerli ba
kanlık mensuplarının bu konuya hiç oLmazsa
bundan sonra bir çö^üm şekli bulacakları (ümi
dini taşıyarak sözlerime son verir, yüce heye
tinizi grubum adına saygı ile selâmlarımı. (A. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adına Sayın Coşkun Karagözoğlu, buyuru
nuz. Saat : 14.51.
C. H. P. GRUBU ADINA COŞKUN KARA
GÖZOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, sayım mil
letvekilleri ; Ticaret Bakanlığı 1973 malî yılı
bütçesi üzerinde C. H. P. Grubunun görüşle
rini a r z etmek üzere huzurunuzdayım.
Ticaret Bakanlığı; doğrudan doğruya Ba
kanlık bünyesinde bulunan organları ve ken
disine bağlı kuruluşlar eliyle ülkemizin her
türlü ekonomik faaliyetlerini, iç ve dış tica
reti, yatırımlar, üretici ve tüketici ilişkiler,
teşvik tedbirleri, kredi politikası, tarım ürün
lerinin alım - satım işleri küçük esnaf ve sanat
kârlar, kooperatifçilik sorunlarıyle kısaca eko
nomik hayatımızı ve kalkınmamızı ilgilendi
ren pek çok ekonomik tedbirleri almak ve uy
gulama gibi çok önemli ve değişik görevleri
yürütmektedir.
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Ekonomimizin her saha ve safhasında bü
yük ve ciddî görevleri bulunan Bakanlığım bu
görevlerinin çağımızda ve ülkemiz koşulları
içinde daha hayatî ve önemli bir fonksiyon
kazandığı açıkça görülmektedir.
Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticareti tanz/im,
idare ve kontrol etmekle yükümlüdür.
Ticaret politikasından, beklenilen yurt için
de üretim ve tüketim dengesini ve üretimden
tüketime kadar olan girişimleri haksızlığa ve
sömürüye meydan vermeden istikrar içinde
yürütmek, dış ticarette ülkelerarası ticaret
ilişkilerimizi Türk halkının ve ekonomisinin çı
karlarına uygun doğrultuda tutmaktır.
Doğru ve iyi bir ticaret politikası, doğru
ve iyi bir genel ekonomik ve malî politikadan
ayrı düşünülemez. Ticarî hayat, izlenen ge
nel ekonomik ve malî politika ile çok yakın
dan ilgilidir. Nitekim, bugün Türkiye'de iz
lenmekte olan ekonomik ve malî politikanın
sonunda ekonomide istikrar kalmamıştır. Fiyat
lar alabildiğine yükselmiştir ve yükselmekte
devam etmektedir. Türk ekonomisinin önemli
fakat yeni darboğazlardan birisi durmadan
yükselen fiyatlar olmuştur. Ticaret Bakanlığı
nın kuruluşundan ve tutumundan doğam ye
tersizliklerle azgınlaşan hayat pahalılığı Türk
halkını canından bezdirir hale gelmiştir. Hayat
pahalılığı halkımızın sırtında ateşten bir göm
lek olmuştur. Ekonomide
bozulan istikrar
iktisadî kalkınmamızı tehlikeye sokmuş^ ekononomimizin geleceği bile ağır kuşkulara mâruz
kalmış, halkımızın feryadı ve ıstırabı dayanıl
maz hale gelımıi'ştir.
Geçen yıll Yüce Mecliste Bakanlığının büt
çesi müzakere edilirken, Ticaret Bakanı Sayın
Talû bu kürsüden kesin ifadelerle şöyle di
yordu : «Ben ifade ettim. Arkadaşlarımız da
değindiler. 1972 senesinde istikrar korunacak
tır. Ben tekrar ifade ediyorum ki, 1972 sene
sinde istikrar korunacaktır.» Şimdi 3972 sene
sinin korunan istikrarına bakalım.
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanan rapora göre 1972 yılında toptan eşya
fiyatları % 18,3 artmıştır. 1971 yılındaki artış
ise, % 15,9 dur. Bu yıllık ortaJlama artış ora
nıdır. Sayın Ticaret Bakanına göre yıllık or
talamalar yanıltıcı olabilir. Sene somu duruım-
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lavına bakmalıdır. Sene sonu itibariyle toptan
eşya fiyatlarında 1972 yılında % 14,9 oranın
da bir >artıs olmuştur. Bu oran 1971 yılında
aynı esaslara göre % 23 nispetinde idi. Keza,
Ankara geçinme endeksi geçen yıil % 23 arttığı
halde, bu yıl % 12,7, İstanbul geçinme en
deksi geçen yıl % 23,4 oranda arttığı halde
bu yıl % 11 oranında artmıştır. Bu - suretle
Sayın Bakama göre artış temposunda küçüm
senmeyecek derecede hızlı azalma meydana
gelmiştir.
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objektif olarak derleme'li ve zamanında neşredilmelidir. Günümüzün büyük bir süratle deği
şen ve gelişen ekonomik koşullarını doğru ve
yeterli bilgiler olmadan isabetle değerlendire
bilmek ve bundan yararlanabilmek mümkün
değildir.
Programında aynen «vatan dallarımızı is
tikrarlı bir fiyat politikası içinde suni fiyat
artışlarına karşı korumayı en başta gelen
görevlerimizden biri saymaktayız.» diyen Hü
kümet, bu başgöreviui yerine getirememiş, ha
yat pahalılığına mağlup olmuştur. Esasen,
Türkiye ekonomik kalkınmasını demokrasi ve
karma ekonomi düzeni içinde fakat aynı ölçü
de sosyal adalet ve istikrar içinde1 gerçekleştir
meye mecburdur. Plânlı ekonomik döneme
biraz da bunun için girilmiştir.

Hükümetin ekonomik işlerden sorumlu bir
diğer Sayın Bakanına göre; toptan eşya fiyat
ları 1971 yılında % 21, 1972 yılında % 13,3
oranıında artmıştır.
İstanbul Ticaret Odası tarafından tertiple
nen toptan eşya fiyatları endeksine göre yıl so
nunda 1971 yılı ortalaması fiyatlarına göre
% 18,6 oranında bir artış olmuştur. Aynı Oda
tarafından
düzenlenen ücretliler geçimi en
deksi, de, 1971 yılı ortalama endeksine göre
% 18,4 oranında perakende fiyatlarda yıllık
bir artış meydana geldiğini göstermektedir.

Melen Hükümeti ve kendisinden önceki Hü
kümet, plânlı dönemin en istikrarsız ve sosyal
adalete en aykırı ekonomik dönemini yaratmış
tır. Buna öğünülecek, gıpta' edilecek başarı di
yebilmek elbette Sayın Başbakanın anlayışı ve
takdiri içindedir.

Sayın Bakan tarafından ve diğer resmî
kaynaklardan verilen bilgilere göre, 1971 ve
1972 yıllarında fiyat yükselişleri % 40 ci
varında oluşmuştur. Neresinden bakarsanız, ne
türlü hesabederseniz ediniz Türkiye'de fiyat
yükselişleri resmî kayıtlara göre dahi 1972
yılında % 15 civarında artmıştır. Kaldı ki,
hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz. Halkımı
zın içinde bulunduğu gerçek ıstırabı bu rakam
lar tam aksettirmemektedir. Çünkü, bu rakam
lar kâğıt üzerinde kalan narhlara göre dü
zenlenmektedir. Bakanlık Konjonktür ve Ya
yın Müdürlüğü 33 yıll önce ülkenin o günkü
ekonomik bünyesine göre tertip ve tanzim edil
miş bulunan toptan eşya fiyatları endeksini
ve çok mahdut işçi ve memur ailesini kapsa
yan, aile bütçesi anketi eriyle düzenlenen An
kara ve İstanbul geçinme endekslerini bugünün
koşul ve ö'lçillerine göre çağdaş istatistik veri
lerine uygun olarak metot ve kapsam bakı
mın bâzı teşebbüslere rağmen yeter1!;} bir dü
zeye getirememiştir. Bu vesile ile çok zarurî
bir ihtiyaç olan her türlü siyasî eğilim ye bas
kıdan bağımsız ve Devlet kuruluşlarının bir
biri ile anlaşılmaz rekabetine sebebiyet ver
meyen istatistikî bilgiler gerçek, yeterli ve

Aslında tüketimi kamçılamayı esas alan bir
ölçüsüz ve yurt gerçeklerine aykırı para politi
kası üretim artışını çok aştığından, fiyatlarda
yükselme ve hayat pahalılığı tabiî olarak ortaya
çıkmıştır. Hükümet, kendinden önceki Hükü
metlerin de yanlış ve hatalı politikasına yeni
yanlış ve hatalar katarak, fiyat hareketlerinin
âfet halini de aşmasına sebebolmuştur. 1972 yı
lında para arzı % 25 artarak 54 milyarı geçmiş,
emisyon % 18 artarak 20 milyarı aşmıştır. 1972
konsolide bütçesi yatırımlardan yapılan önemli
kısıntılara rağmen, 4 milyar lira açık verecek
tir. Ekonomimizde plânda da belirtildiği gibi,
bir âtıl kapasite vardır. Sanayide ve tarımda
mümkün olabilecek olan üretim gerçekleştirile
ni emektedir. Sanayide âtıl kapasite altyapı,
yetişmiş insangüeü, hammadde, ara malı, yatı
rım malı yetersizliği nedenlerinden meydana gel
diği gibi, arzı suni olarak düşük tutarak, fiyatı
yükselterek kolay ve kestirme yoldan aşırı kâr
lar sağlamak arzusundan da meydana gelmekte
dir. Bu gerçek teşvik tedbirlerinin yeni iddia
ve heveslerle ortaya atıldığı ve halkımızın ha
yat pahalılığından inlediği şu günlerde unutul
mamalıdır. Tarımda düzen bozukluğu, kredi ye
tersizliği, her türlü girdinin ve araçların paha-
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lılığı, sulama ve teknik bilgi yetersizliği, adaletsiz toprak dağılım düzeni verimi ve üretimi dü
şürmektedir.
IGerçekten bozuk ve yetersiz pazarlama
düzeninden büyük aracılar bol ve kolay kazanç
elde edebilmek için pazara sürülen ürün mikta
rını diledikleri gibi ayarlayabilmektedirler. Üre
tici yetiştirdiği ürünü sebzeyi ve meyveyi büyük
kentlere gönderemez, çürütürken; çaresizlikten
maliyetinin altında fiyatlarla sömürücülere kap
tırırken kentlerdeki tüketiciler, özellikle işçiler,
küçük memurlar, fiyatları aracılar tarafından
sun'i olarak yükseltildiği için bu ürünleri satınalamamaktadııiar. Devlet Plânlama Teşki
lâtı hayat pahalılığı nedenleri arasında özel sek
törün aşırı kâr marjlarının Üçüncü Beş Yıllık
Plânda açıkça ifade ederken, sorumlu bakanla
rın hayat pahalılığı ile mücadelede çareler sıra
larken bu husustaki anlamlı sükutları dikkati
çekmektedir.
Üzerinde durulması gerekli bir diğer önemli
nokta şudur: Aylık istatistikler fiyat hareket
lerini, hayat pahalılığını noksan da olsa ortaya
koyarken, Hükümet ve Sayın Ticaret Bakanı ne
den beklemiştir?.. Ticaret Bakanı Sayın Talû,
Başbakana sunduğu (Fiyat hareketleri ve istik
rar tedbirleri) hakkındaki raporu neden yıl
içinde düşünmemiştir? Ne gibi bir sebeple hal
kımızın hayat pahalılığının pençesinde inleme
sine seyirci kalınmıştır?. Gerekli tedbirler var
idiyse neden zamanında alınmamıştır?. Sayın
Talû'nun hazırladığı raporla çelişen Hükümetin
ekonomik ve malî politikası karşısında Sayın
Talû kendisine düşeni yapmayı, istifa etmeyi
düşünmekte midir?
Fiyat artışları daha ziyade enflâsyonist bir
tazyikin mevcudiyetine, isabetsiz bir ekonomik
politika uygulanmasına dayanmaktadır.
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I sıkıntıları artmakta ve artan hayat pahalılığı
altında daha çok ezilmektedirler. Pahalılık sa
dece ve sadece sipe'külâtörlere yaramaktadır.
I
Hayat pahalılığı yalnız fiyatların yükselme
si, paranın dış değerinin düşmesi, ihracat ola
naklarının azalması, ekonomide istikrarın bo
zulması gibi kötü sonuçlar yaratmakla kalmaz.
Hayat pahalılığı, movcut yetersiz sosyal adaleti
I
daha da bozar. Gelir dağılımı adaletsizliğini
köylülerin, işçilerin, dar gelirlilerin
aleyhine
daha da derinleştirir. Türkiye'de sorumluların
her vesile ile gizlemek istedikleri, ağızlarına al
madıkları bir korkunç gelir dağılımı adaletsiz
liği vardır. Elimizdeki en son bilgilere göre,
Türkiye'de toplam nüfusun % 90'ı millî gelirin
% 55'ini alırken, geri kalan % lO'luk küçük bir
azınlık millî gelirin % 45'ini almaktadır. Bu
c
I /c 10 içinde en yüksek geliri % 2,5'luk bir ke
sim. millî gelirden % 23,5 oranında, % l'lik bir
azınlık ise % 14'9'luk pay almaktadır. Küçük.
çiftçiler, üreticiler ve esnaf Türkiye nüfusu
nun % 85,8'ini meydana
getirdikleri halde,
millî gelirin % 52,Fini almakta
öte yandan
büyük çiftçilerle müteşebbisler toplam
nüfu
sun ancak % 1.3'ünün oluşturdukları halde, mil
lî gelirin % 32,2'sini almaktadırlar. Bu gerçek.
1968 yılma aittir. Türkiye'de toplumsal siyasal
ve ekonomik bunalımların altında bir türlü gö
rülmek istenmeyen bu acı ve katı gerçek yat
maktadır. Son fiyat hareketlerinden sonra bu
adaletsizlik daha da çoğalmakta ve derinleş
mektedir. Hayat pahalılığının asıl büyük kötü
lüğü buradadır. Hükümeti, Büyük Milletimizin
önünde son fiyat yükselişlenindcn sonra gerçek
bir millî gelir dağılımı araştırması yapmaya ve
bunu millete ilân etmeyen davet ediyorum. Bu
yapılmadan her türlü öğünme boş lâf olarak
kalmaya devam edecektir.

Fiyatların yükselmesi hem yatırımla
rın, hem iktisadî kalkınmanın istikrarını, hem
tle bütçenin özünü bozduğu gibi, gelecek için
de çok tehlikeli gelişnılere yol açma istidadı
göstermektedir. Fiyatlar artmıştır, yetersiz ve
âciz kalan kontrol mekanizması işlememekte'dir. Esasen, yalnız polis ve zabıta tedbirleriyle
hayat paıhaldığıyla mücadele hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ekonomilerde gülünç olmak
tan öteye gidememektedir. Fiyatların normalin
üstünde artmasıyle sabit gelirli kitlelerin geçim j

Enflâsyon, ezilen ve sömürülen tabakaların bir
yandan millî gelir dağılımındaki payların daha
da azaltırken diğer yandan ekonominin tüm
olarak gerçek gelişmesini de giderek yok eder.
Türkiye'de enflâsyonların en adaletsizi uygu
lanmaktadır. Çünkü Hükümet, isçi ücretlerinin
hakkı olan karşılığını vermemek için sıkı du
rurken, tarımsal ürün fiyatlarını maliyetlerinin
bile altında sattırmaya mecbur ederken üretken
yatırımları duraklatıp kısarken bunun, tam ak-
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sine piyasaya yeni satmalma gücünü, yani pi
yasaya sürülen henüz değeri tanı ekşitmemiş
yeni paraları yüksek gelir tabakaları eliyle
sürdüğü içtin değeri eksilmeden bu paralar bu
yüksek gelir tabakalarına büyük kârlar sağla
makta, bu suretle yüksek gelir tabakaları le
hine ve sosyal ve ekonomik bakımdan zayıf
olanların aleyhine enflâsyonların en haksızı bi
lerek uygulanmaktadır.
Teşvik tedbirlerinde,
ıbui açıdan da bakılarak gerekli tedbirler mut
laka alınmalıdır.
Bâzı çevreler fiyat artışlarını işçi ücretleriyle
izah etmek istemişlerdir. Bunun ne kadar ge
çersiz ve haksız olduğu ispatlanınca, bu iddia
eskisi kadar yüksek sesle tekrarlanmadığından
geçersizliğine işaretle yetin'mek istiyorum.
Burada hayat pahalılığından şikâyet edenle
rin üreticinin ve işçinin emeğinin ve tam hak
kının verilmesini isteyenler olmasına, Hüküme
tin sık sık bir çelişki gibi göstermesine de değin
mek istiyorum. Asıl Hükümetin iddası üzerinde
iibretle ve dikkatle durulacak bir anlayışı ak
settirmektedir. Çünkü, üreticinin
ve işçinin
hakkı verilecek olursa, fiyatlar yükselecek
hiç değilse daha da artacaktır denilmektedir.
Bunun anlamı, üreticinin ve işçinin hakkı enf
lâsyon olmadan verilemez elemektir. Bu çağ
dışı zihniyeti anlamak, hele kabul etmek C.H.P.
için mümkün değildir. Üreticinin ve işçinin
hakkı mutlaka tam olarak verilmelidir. Doğru
ve isabetli ekonomik politika, bıi hakkı hem
veren hem de enflâsyon uçurumuna düşmeyen
politikadır. Hükümet, köylünün çiftçinin almterinin değerlenmesine enflâsyon olur diye kar
şı çıkmış, işçinin emeğinin gerçek karşılığını al'masııiıa sıkı durmuş, ancak yine de enflâsyonu
önleyememiştir. Gerçekten artırmasın denilen
ürünlerin fiyatları artmaktadır. Ama, üretici
nin elinde iken değil, tüketici alacağı zaman
artmaktadır/Ürün fiyatları yine .artıyor; ama, ar
tan fiyatı bunu yetiştiren hakkı, olan üretici
almıyor, mahdut birkaç büyük aracı için fiyat
lar artıyor. Böylece hem üretici hem de tüketi
ci sömürülüyor. Yüksek gelir tabakalarının is
teklerinin karşısında enflâsyonu aklına bile
getirmeyen Hükümet, ülkeyi enflâsyon uçurıı(
nıundan kurtaramamıştır. Günkü Hükümet be
lirli ve bilinen bir ekonomik ve sosyal politika
nın mümessilidir. Bu politika köylüyü, çiftçiyi,
işçiyi, küçük memuru, dar gelirliyi ezerek, hak-
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larmı vermeyecek kalkınma yapılabileceğini
sanan ve bunu uygulayan bir anlayışın eseni
dir. C. H. P. olarak biz, işte bu politikaya hangi
etiket altında uygulanırsa" uygulansın karşıyız.
Bu politikanın Anayasaya, insanlık anlayışına
aykırı çağ dışı okluğunu savunmakta, inançlı
ve kararlıyız.
Sayın Ticaret Bakanı tarafından
önerilen
teklifler özellikle büyük mağazalar yoluyle ha
yat pahalılığı ile mücadele yeterli olamaz. Üre
ticiyle tüketici arasındaki tüm ilişkiler düzen
lenmelidir. Düzenlemeye üreticilerden itibaren
başlamadan sonuç almak çok güçtür. Anayasa
mızın geliştirilmesini ve güçlendirilmesini ön
gördüğü kooperatiflerin, hayat pahalılığı soru
nunun çözümlenmesinde gelişmiş ekonomilerde
hile tesirli bir araç olarak kullanıldığı bilinir
ken, ülkemizde günün sorumluları tarafından
hiç değilse büyük mağazalar kadar hatırlanma
sına dikkatleri çekmekle yetinmek istiyorum.
Bu konuda biç ol massa üretim, ve tüketim, kooperatiflerd geliştirilip, üst örgütlerini kurup pa
zarlama faaliyetlerinde bulunmaları sağlanmalı
dır.
Üzülerek belirtmek isterim ki ,1973 yılında
da Türkiye'de hayat pahalılığı devam edecek
gibi görünmektedir. Zira ,1973 bütçesi üretken
bir bütçe değildir. 1973 bütçesi kendi beyanı
ile dahi acık hazırlanmıştır. Bu bütçe de bir
istikrar bütçesi değildir.
15 Şubat 1973 tarihli Türk Parasının dolara
olan panitesini koruma kararının fiyatlar dü
zeyinde olağanın dışında etki yapmaması için
gereJkli tedbirler alınmalıdır. 1 Mart 1973 tari
hinden itibaren yürürlüğe girecek faiz oranları
ve hizmet masraflarıyle ilgili kararla yatırım
ve ihracatı teşvik iddiasıylc bütçeden ödene
cek faiz farkının 500 milyon lira civarında yeni
bir yük getireceği hesıabedilmiektedir. Asıl
önemlisi, Türkiye'de üretimi, mümkün olan se
viyeye çıkarabil inek, gerçek bir •ekonomik kal
kınma yapabilmek için, yapısal, köklü bir düzen
değişikliği yapmak, mevcut sosyal ve ekono
mik düzeni Anayasamızın önîgördüğü sosyal ve
ekonomik -düzenle değiştirme İt zorunluluğunu
mevcut sorumlular bir türlü görmek ve anla
mak istem emektedir.
Hayat pahalılığı konusunda son olarak ilgili
lerin biraz da endekslerin ve sözlerin dışında
1696 —
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halkın içine girmelerini, halkın acısını ve fer
yadını dinlemelerini ve halkın kendileri hakkın
da düşündüklerini öğrenmelerini dilerim.
Dış ticarette 1972 yılında ihracatımız plân
(hedefi olan 690 milyon doları aşarak 885 mil
yon dolar olmuştur. İthalâtta
1972 yılı için
1 300 000 dolarlık ithalat programlanmış, prog
ram hedefi aşılarak 1 564 000 dolarlık ithalât
yapılmıştır. İhracatımız 1971 senesine nazaran
1972'de % 30,8 nispetinde artmış, ithalâtımız;
da aynı şekilde bir önceki seneye göre % 33,5
oranında artmıştır. İhracatımızın bu fizikî ge
lişmesi olumlu ve sevindirici olmakla beraber,
ithalâtımız yine de ihracatımızdan hızlı artmış
tır. Bu sebeple programda öngörülen 610 milyon
'dolarlık dış ticaret açığı 1972 yılında plân he
defini aşarak 679 milyon dolar olarak gerçek
leşmiştir. 1971 yılında programda
öngörülen
405 milyon dolarlık açık seviyesinin altında 394
milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açı
ğının bu yıl 679 milyon dolar olarak rekor se
viyede gerçekleşmesi ve 1972 yılı için program
hedefi olan 610 milyon doları 69 milyon dolar
aşmjası dış ticaret gelişmelerinde üzerinde dik
katle durulması gereken gerçeklerden
birisi
dir. Maalesef, dış ödemeler açığını yine kısa
vadeli borçlanmalardan ve imdadımıza yetişen
işçi dövizilerıinden kapatıyoruz. 1972 yılında
carî işlemler dengesinin daha çok işçi dövizleriyle lehte kapanması bizi aldatlmamalıdır. Dış
ödemeler dengesindeki açığı paramızın niteliği
ve irademizde yarattığımızı iddia ederek, Sayın
Başkanın Cumhuriyet Senatosunda belirttiği gi
bi küçümsemek mümkün değildir. Çünkü, bu
açığın ortaya koyduğu ekonomik gerçek ve an
lam reddedilemez. Topyekûn ihracatımızın topyekûn ithalât ihtiyacımızı bu ölçüde noksan
karşılaJmasmm elbette bir anlamı vardır ve bu
nun üzerinde gereksiz savunmalara girmeden
ciddiyetle durulmalıdır. Yapısal bir karekter
gösteren ekonomimizin sorunlarının bir tezahürü
olan dış ticaret darboğazı sorunu hâlâ çözüm
lenmemiş olarak bütün ciddiliği ve ağırlığı ile
karşımızda durmaktadır. Unutmamalıdır ki,
plânlı döneme girerken benimsediğimiz heye
canlı ve önemli hedeflerden birisi de dış tica
ret dengesi idi.
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kaldı. Diğer 10 dakikalık hakkınızı da kulla
nacak mısınız?
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) —
5 dakikasını kullanımlık istiyorum. Eğer bit
mezse 10 dakikasını da kullanacağım.
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim.
COŞKUN KABAGÖZOĞLU (Devamla) —
İhracatımıda geleneksel tarımsal ürünlerin bü
yük payı, 1971 ve 1972 yıllarında sanayi ürün
lerinin oranı biraz çoğalmakla birlikte devam
etmektedir. Bu sanayi ürünlerinin de büyük ço
ğunluğunun tarıma dayalı ilk ürünlerden olu
şan sanayi olduğu bilinmelktedir. Yeterli olma
yan bu yapısal değişikliğin Üçüncü Beş Yıllık
Plânın da öngördüğü arzu edilen düzeye çıka
rılabilmesi için, yatırım malları sanayiimizin.
toplam sanayi üretimi içindeki payını artıran
bir endüstriyeli yapıya ulaşmak lâzımdır. Böyle
bir yapı içinde bu anlamda sanayileşmenin hız
la gerçekleşmesi ve ekonomimizin dış ekonomik
ilişkilerden olumsuz yönde etkilenmemesi ve
dış kaynaklara bağlılığın azaltılması lâzımdır.
Ayrıca, Ortak Pazarla ilişkilerimizde bâzı mal
larda 22 sene sürecek olan geçiş dönemi içinde
ileride topluluğun koşullarına uyalbilmemiziı
sağlayacak tedbirlerin zamanında ve bugün
den alınması, bilhassa teknolojik gelişmelerin
devamlı surette takibedilımesi ve sınaî ürünler
de kalite üstünlüğünün, standardizasyon seri
ve sürekli üretim, ambalaj ve pazarlama koşul
larının sağlanması, sonuç olarak Ortak Pazar
koşullarında ve seviyesinde rekabet ve yaşa
ma imkânlarının yaratılması da unutulmama
lıdır.
Tarımsal ürünlerin ve yeraltı servetlerimizin
ihracatında da hem ekonomik kalkınma hem de
dış ticaret dengesini sağlamak için hammadde,
ilkel madde ihraç eden ülke olmaktan kurtul
mak için mümkün olanı süratle yapmalıyız.
Ayrıca, tanımsal ürünlerimizin ihracatını da
üreticilerin örgütlerine ağırlık vererek, ihra
catçı kârlarının doğrudan doğruya üreticiler
de kalması sağlanmalıdır.

İhracatımızın fizikî miktar olarak artması
na rağmen, gayrisâfi millî hâsılaya oranı iste
nilen seviyeye ve artışa kavuşamamıştır. Bu
| oran, carî fiyatlarla 1970 yılında % 4,5, 1971'de
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu,
birinci
'% 4,9, 1972'de % 5,3 nispetinde gerçekleşmiş
tir. Aynı şekilde kişi başına düşen ihracatımızkonuşma müddetinizin hitamına 1 dakikanız
— 697 - ^
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da igerek komşularımız, gerekse dünyanın di
lar, 1971'de 32,4 dolar, 1972'de 42,2 dolar olmuş
ğer ülkelerine göre çok geri bir düzeyde kal
tur.
makta devam etmektedir. Nite/kim, kişi başına
Dış Ticaret Genel Sekreterliği, yurt dışı ör
ihracatımız 1970 yılında 10,5 dolar, 1971 yılın
gütünü teşkil eden ticaret müşaviri ve ticaret
da 18,7 dolar, 1972 yılında 23,9 dolardır. Bu
ataşeleri bulundurdukları ülke ile ekonomik ve ti
rakamılar 1970 yılı itibariyle
Yunanistan'da
carî ilişkileri millî ekonomimiz yararına düzen
kişi başına ihracat 72,9 dolar. Yani bizimkinin
lemek görevlerini yerine getirmek şöyle dursun,
dört katından fazla. İraııVla 80,4 dolar sevi
ne iş yaptıkları merakla sorulan sual haline
yesindedir.
gelmiştir. Örneğin : 1972 ürünü çekirdeksiz ku
ru üzüm dünya rekoltesi çok düşük düzeyde
İhracatta 1972 yılında 720 milyon liralık ver
gerçekleştiği halde, bu hususu zamanında öğregi iadesinin haksızlığı ve ölçüsüzlüğü nihayet an
nemediği iddiasiyle Hükümet gerekli tedbirleri
laşılmış ve bu miktarlara varabilen ölçünün in
zamanında alamamış, 1.00 bin civarındaki bağcı
dirilmesine karni' verilmiş olması, memnuniyet
aile kilosunu ortalama 280 kuruştan sattıkları
le kaydedilecek bir gelişmedir.
çekirdeksiz kuru üzümlerinin 30 - 40! ihracatçı
İthalâtımız daha çok işçi gelirlerinden ve kı
elinde bir iki ay sonra kilosunu 7 - 7,5 liraya
sa vadeli borçlanmalardan sağlanan dövizlerle
satıldığım görerek perişanlıklarının ve bu ka
karşılanmakta olup, hızla ve ihracat oranımızın
dar insafsızca sömürülmelerinin nedenini izah
üzerinde artmıştır. Bu oranda bir ithalât artışı
edemez hale gelmişlerdir.
nın yatırım malı sanayiimizin duru mu üzerin
deki etkileri dikkatle incelenmelidir. İthalâtı
Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz dikkatle ve
mızın bünyesinde özü itibariyle tüketim malı
millî ekonomimizin çıkarları gözöuüne alınarak,
üreten sanayinin payının ve hammadde oranı
ekonomik kalkınmamıza, sanayileşmemize zarar
nın ağırlığını devam ettirmesi bir yandan sana
vermeyecek şekilde geliştirilmelidir. Özellikle
yileşme politikamız için tehlikeli olmakta, diğer
topluluk içinde Türkiye'ye haksız ve diğer üye
yandan da ekonomimizin dışa bağlılığım artır
lerden ayrıcalıklı ve aleyhte uygulamalar yapıl
maktadır. Toplam ithalât içindeki yatırım mal
masına dikkatle mâni olunmalıdır. 22 yıllık ve
larının oranı 1972'de % 50,1 olmuştur.
12 yıllık geçiş dönemi süreleri çok iyi kullanıl
İthalât ve ihracatta fiyat kontrolü genellik
malıdır.
le yararlı bir uygulamadır. Ancak, fiyat kont
I
Yabancı sermaye konusuna her türlü doğma
rolleri bilgi ile ve zamanında süratle yapılmalı,
nın
dışında yurt ve dünya gerçekleri ve bilim
gecikmelerden doğan zarar ve haklı şikâyetlere
sel veriler açısından bakıyoruz. Yabancı serma
meydan verilmemelidir.
yeye ön yargıya dayalı ne hayranlığı ne de düş
Hem kamu sektörünün sömü Kümesinin ön
manlığı anlamak mümkündür. Elbette ülkenin
lenmesi, hem çok mahdndolan kamu kaynakla-- hayatî çıkarları bakımından yabancı sermaye
ramı âcil ve mübrem ihtiyaçlar daha çok ce
nin giremeyeceği sahalar vardır. Ancak, plân
vap verebilmesi, hem de haksız kazanç ve suiis
hedeflerine uygun, çağdaş teknoloji ve gerçek
timallere meydan verilmemesi için kanın sektö
sermaye getiren ekonomik kalkınmamızla çeliş
rü ithalât ve ihracatının aracı kullanmadan doğ
meyen, kalkınmamıza katkıda bulunan, kamu
rudan doğruya kamu sektörüncc gerçekleştiril
yararına aykırı olmayan, halkımızı ve ekono
mesi için gerekli yasa, değişiklikleri yapılmalı,
mimizi sönıürmeyen, istihdam yaratan ve ihra
teknik ve ihtisas hazırlıkları tamamlanmalıdır.
cat yapabilen yabancı sermayeden yararlanmak
doğaldır. 1972 yılında 35 milyon dolar yabancı
Özel sektör yatırım kotaları dağıtımında ge
sermaye gelişi olmuş, buna mukabil 1972 yılın
nellik, açıklık ve eşitlik ilkeleri getirildiği id
da geçmiş yılların borçlarına karşılık anapara
diası her türlü şüphe ve suiistimali ortadan kal
ve faiz olarak 233 milyon dolar ödenmiştir.
dıracak şekil ve ölçüde uygulanmalıdır.
Kooperatifçilik bir Anayasa emri olarak ge
İthalâtımızın cari fiyatlarla gayrisâfî millî
liştirilmelidir. Kooperatif ihtiyaç ve kuruluşla
hasılaya oram 1970 yılında % 7,37, 1971'de
rına yeteri kadar cevap verilmeli, kooperatifle% 9,72, 1972'de % 10 nispetinde gerçekleşmiş
tir. Kişi basma ithalâtımız 1970 yılında 20,0 do- I rin kredi ve idarî haklı istekleri tam olarak
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karşılanmalı, demokratik ve halkçı koperatifler
yeteririee desteklenmeli, ancak bu sahada her
türlü suiistimal iddialarına kesin olarak son ve
rilmelidir. Özellikle, kooperatif birliklerinin üst
örgütleri olan Tariş, Oııkobirlik, Fiskobirlik
gibi geniş malî olanakları kullanan kooperatif
ler zamanında müessir şekilde kontrol ve teftiş
edilmeli, gizli veya açık hiçbir suiistimale mey
dan verilmemeli, bu kuruluşların kooperatif
amaçları dışında tutumlar izleyerek, ortakları
na ne şekilde olursa olsun zarar vermeleri ve or
taklarına eşitliğe, doğruluğa aykırı farklı işlem
yapmaları mutlaka önlenmelidir. Kooperatifler
den partizanlık kazınmalıdır.
Karma ekonomide özel sektör ferdî sektör
den ibaret değildir. Bir de halk sektörü vardır.
Bu sektör mutlaka geliştirilmeli ve karma eko
nomi dengesi tam olarak kurulmalıdır.
Teşvik tedbirleri, kamu yararına aykırı ol
mayan, gerçek istihdam yaratan kalkınmamıza
ekonomik katkıda bulunan, ihracat yapabilen,
geri kalmış yörelerde çalışan, gelir dağılımı
adaletini sağlayan, sosyal adalete aykırı olma
yan üretken teşebbüslere ölçülü ve amacını aş
inadan uygulanmalıdır. Fakat, ne sebeple olur
sa olsun, teşvik tedbirleri geçmişte görüldüğü
gibi keyfî uygulama ile fert veya zümreleri zen
gin etmenin onlara haksız ve adaletsiz kamu
kaynaklarının dağıtılmasının hiçbir surette ara
cı olmamalıdır.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri
side kredi sistemidir. Bu sistemde yapısal bo
zukluklar devam etmektedir. 1978 yılı Aralık
ayının 16'smda Türkiye'de toplam banka kre
dileri miktarı 53 311 000 000 liradır. Bunun
genel dağılımı şöyledir:.
Ticarî krediler: 35 696 milyar lira.
Ziraî krediler : 9 200 milyar lira.
Sınaî krediler : 2 895 milyar lira.
İpotekli krediler : 2 998 milyar lira.
Küçük esnaf ve sanatkârlar kredileri : 1 522
milyar lira.
Her ne kadar ticarî krediler muhit elif kredi
ler ise de, bu kredilerin özü işleyişi ve niteliği
itibariyle ticarî kredi oldukları bellidir. Ge
rek sanayi ve gerekse tarım alanlarında da bu
krediler kullanılabilirse de, şartlan ve niteli
ği itibariyle hakikî ziraî ve sınaî kredilerden
farkları tartışılamaz. Bu taıbloya bakıldığı za
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man Türkiye'de ne kadar i'sahetsiz, haksız ve
bozuk bir kredi sistemi uygulandığı, üretken
sektörlerin nasıl geriye • itildiği açıkça gö
rülmektedir. Genel kredi hacmi 197:1'de 42 834
milyar lira iken, 16 . 12 . 1972 tarihinde 53 3li
milyar liraya yükselmiştir. Yaklaşık olarak
toplam banka kredilerinde % 20 civarında bir
geçen yıla göre artış mevcuttur. Bu artıştan
sektörler eşit oranda pay alamamışlardır. Ni
tekim, Nisan 197.1'de tarım kredilerinin oranı
c
/c 24,6 olduğu halde, bu oran Nisan 1972 de
% 20,4 nispetine düşmüştür. Başlıca üretgen
sektörler olan sanayi ve tarıma ihtiyacı olan
kredi verilmezken büyük aracı ve spekülatör
lere nerede ise istedikleri kadar kredi veri1 edilmektedir. Ekonomik kalkınmamızın önem
li dar boğazlardan birisini bu lıozuk kredi
«istemi ve uygulanışı teşkil etmektedir..
Bankaların mevduat toplayabilmek için
haksız rekaıbete kadar varan insafsız müca
delesine son vermek için alınan tedbirler ye
terli hale getirilmelidir. Masrafları yükselen
krediler ekonomide maliyet artışı yaratmak
tadır. Bankalardan 16 Aralık tarihi itibarıyıle alman geçici rakamlara göre toplam mev
duat bir yıl öncesine göre % .18,2 artarak 57 421
'milyar lira •olmuştur. Merkez Bankasının kre
dileri bir yıl öncesine göre % 10,3 oranda ar
tarak 17 milyar 957 milyon lira olmuştur. S;on
defa mevduat faizleriyle ilgili olarak alınan
kararların özellikle geniş halk tasarrufları
ve yaibancı ülkelerdeki işçi tasarruf lanı üze
rinde olumsuz etki yapması önlenmeli, ta
nım ve sanayi gibi üretken sektörlere ucuz
ve yeterli kredi sağlayacak tedbirler geliş
tirilmelidir. Elbette istenilen bu sonuca va
rabilmek için bankacılık ve kredi sistemimiz
de yapısal deği'şikliklere ihtiyaç, olduğu da
ha acık görülmektedir.
Özellikle tarım sektöründe kredıi ihtiyacı
had safhada bulunmaktadır. 30 . 6 . 1972 ta
rihinde 11 630 milyar liralık ziraî kredi hac
mi görülmektedir. Bunun 4 911 milyar lirası
doğrudan doğruya çiftçiye verilen kredidir.
2 284 milyar lirası Tarım Kredi Kooperatifleri,
3 757 milyarı Tarım ,S.atış Kooperatifleri ta
rafından kullandı mim aktadır. 1971 yılında doğ
rudan doğruya çiftçiye açılan 6 650 milyarlık
kredinin fiilen kullanılan miktarı 4 437 mil-
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yar liradır. Bu krediyi, 1 882 585 çiftçi kul
lanmış olup, ortalama kredi miktarı 2 367 lira
dır, Bilhassa, belirtmek istenim ki, çok ileri
ve insancıl amaçlarla küçük çiftçileri, tefeci
leri ve aracıların elinden kurtarmak gaye
siyle kurulmuş olan Ziraat Bankası, kendine
verilen olanaklar ölçüsünde yararlı oilmak is
temektedir. Ancak, bozuk kredi düzeninde ih
tiyaca yeteri kadar ve zamanında cevap ver
mesi mümkün olamamaktadır. Biz, daha. çok
bankanın iradesini aşan genel kredi politika
sından şikâyet ediyoruz. Kaldı ki, her yıl büt
çeye konulması gerekli ödenekler konulma
dığı gibi, çeşitli kanun ve kararnamelere göre
neticetıen 2 091 324 166 lira bankaya yapılma
sı gerekli ödeme bugüne kadar yerine geti
rilmemiştir. Türkiye'de tarım sektörünün ger
çek kredi ihtiyacı 20 milyar liranın üstündedir.
Aradaki fark, Devlet Plânlama Teşkilâtının
teşkilâtlanmamış
kredi mekanizması
adını
verdiği, tefecilerden', aracılardan karşılanmak
tadır. Devleti kendi çiftçisinin kredi ihtiya
cım ı yeter miktarda ve zamanında temin .ede
meme ayıbından kurtarmanın zam'anı artık
gelmiş hattâ geçmiştir. Uzun yıllardır uygu
lanan bir dekara tütünde 130, son kararlarla
21Ö; pamukta 150, bir dekar bağa 150, ta
hılda dekara 12 lira krediyi günün ekonomik
koşulları içinde yeterli kabul etmek müm
kün müdür? Kaldı'ki, bu krediler dahi taksit
lerle ve çok ağır formalitelerle verilebilmekte
dir. Tarım kredilerinin güç formaliteleri te
minat unsuruna yarar getirmedikleri ölçüde
süratle kaldırılmalıdır.
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1 diıllmemlştir. Ancak, buna rağmen yine enflâs
yon, yine hayat pahalılığı olmuştur. Ekonomi
nin bütün ağırlığı üreticilerin sırtına yüklen
miş, esasen en az gelirli kütleleri teşkil .eden
I üreticiler, enflâsyonun da faturasını ödemeye
I mecbur bırakılmıişlardır. Bilinmelidir ki, taban
fiyatları sorunu politik çıkarlara dayalı bir
I lütuf bir hibe değildir. Üreticinin hakkının
I verilmesi görevinin yerine getirilmesi veya geI tirülmeımesi meselesidir. Aslında dikkatli hüI kümetlerin elinde ekonomik kalkınmada mües
sir olarak kullanılacak çok iyi bir araçtır.
I Hükümet, hem de kendi eliyle gübre, ilâç, ma
kine, su gibi girdilere zam yapmış, maliyetler
süratle yükselmiş, hayat pahalılığı resmî kaI yıtlara göre artmış fakat üreticilerin ürünle
rinin fiyatı bu, oranlarda artmak şöyle durI sun, bazen maliyet fiyatlarının altında s'attırılmıştır. Bunun sonunda ilmasısa, üzüm, pa
muk, buğday, pancar, ayçiçeği, tütün gilbi üırünI leri yetiştiren üreticilerin perişanlığını Hü
kümet kendi eli ve politikasiyle hazırlamıştır.
Bu politikanın sorumlularımı O. H. P. her yerde
ve her zaman hesap vermeye davet etmefete deI vam edecektir. Tarım ürünlerine uygulanan
'topal ve düşük kurun da hesabı ve sorumlulu
ğu elbette olacaktır.
Ba!kanlığa bağlı kuruluşlardan
Toprak
Mahsulleri Ofisi, Halk Bankası, Et - Balık KuI lumu özkaynaklarına dayalı yeterli finansman
imkânlarına hâlâ kovusjturulamamışlardır. Top
rak Mahsulleri Ofisi buğdayı dondurulmuş fiI yatiyle satmalına hatasından en kusa zamanda
dönmelidir. Et - Balık Kurumu bu defa da hay
van arzına besicilerinin mal satma ihtiyacına
I cevap veremez hale gelmiştir. Bunun ileride et
darlığı sakıncalarına varmaması için gerekli
I tedbirler alınmalıdır. Bir yandan küçük esnaf
ve sanatkârların örgütsel ve meslekî sorun
larına ciddî olarak çözümler getirilmeli diI ğcr yandan bu geniş ve gerçekte emekleriy
le geçinen kitlenin kredi ve finansman ihti
yaçlarına tam olarak cevap verilmelidir.
Yüce Meclise C. H. P. Millet Meclisi Grubu
adıma saygınlarımızı sunarak, bütçenin büyük
milletimize hayırlı olmasını ve Balkanlık men
suplarına başarılar dilerim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)

.Sun'i gübre uygulamasında yeni bir sömü
rü kaynağı ortaya çıkmıştır. Yeterli kredi ala
mayan çiftçiler kooperatiflerde ihtiyacı olma
dığı halde sun'i gübre almakta, buna çıoğu de
fa el bile sürmeden yarı fiyatına sömürücüle
re satmak zoranda kalmaktadır. Emmin üze
rine eğilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
Taban fiyat politikası diye anılan konuya
da kısaca temas etmek istiyorum. Üreticinin
ürününün değer fiyatiyle satılmasını sağla
mak Anayasa ile hükümetlere verilmiş bir
önemli görevdir. Üzülerek ifade ediyoruz ki,
milyonlarca üreticiyi ilgilendiren bu görevini
'özellikle Sayın Melen Hükümeti bilerek yerine
BAŞKAN — Beş dakika fazla konuştunuz,
geltirmemiştir. Enflâsyon ollur, hayat pahalılığı
olur denilerek üreticilerin ürünleri değeri en- 1 bunu bildireyim. Grupunuzun ikinci hakkmı700 —
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da kullandıktan sonra tam beş dakika fazla ko
nuştunuz.
Cumihuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Abdu'lkerim Bayazıt, buyurun, saat 15,27.
CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA
ABDÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri;
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına, Ticaret
Bakanlığı 1973 bütçesi konusundaki görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum.
Memleketimizde, ekonomik reformun biran
evvel getirilmesine katiyetle ihtiyaç vardır gö
rüşündeyiz. Ekonomik huzurun ihyasının bir
çok anadctvalarmnzı temelinden halledeceği
inancındayız. Yüksek malûmlarıdır ki, bir
memlekette ekonomik inkıraz, en az bir askerî
inkıraz kadar önemli ve tehlikelidir. Bu bakım
dan Ticaret Bakanlığımıza büyük mesuliyet ve
vazifeler düşmektedir.
Ticaret Bakanlığımız, kendisine tahmil olun
muş vazifelerini bihakkın yapamamakta oldu
ğunu, bizlere sunulan 1973 yılı bütçe raporun
da açıkça beyan ve ikrar etmektedir ve bunun
sebebini de gördüğü hizmetlerin ehemmiyet ve
genişliğiyle mütenasip bir teşkilâta sahip olma
yışına hamletmekte ve denilmektedir ki, 1939
yılından beri 33 senedir uygulanan 3614 sayılı
Teşkilât Kanunu yetersizdir, bu nedenle yeni bir
kuruluş kanunu tasarısı hazırlayıp Bakanlıklar
mütalâasına arz edilmiştir.
Bu tasarı, biran evvel kanunlaştırıldığı tak
dirde Ticaret Bakanlığı uhdesine düşen vazifele
rini bütün ehemmiyet ve genişliğiyle bihakkın
yerine getirebilmek imkânına sahip olacaktır.
Ticaret Bakanlığının halihazırdaki icraatında
görülen ve milletimizin en ufak ferdinden en
büyük toplumuna kadar hepsini etkileyen aksak
lıkları ve hatalar bu tasarının kanunlaşması ile
giderilebilccekse, Ticaret Bakanlığının Teşkilât
Kanununun biran evvel kanunlaşmasını temenni
ederiz.
Bu, aynı zamanda zihniyet ve görüş mesele
sidir. Ticaret Bakanlığı ise bu gün içe dö
nük, bürokrat ve dar görüş sahalı bir çalışma
sistemi içindedir. Ticaret Bakanlığının bu zih
niyet ve sistemin dışına çıkıp, Garp memleketle
rinde uygulanan modern ekonomik sistem ve ça
lışmalarına ayak uydurma zarureti ve ihtiyacı
vardır.
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İç ve dış piyasa hareketlerinin daha geniş
açıdan takip ve değerlendirilmesi lüzumu var
dır. Ticarette süratli ve kesin kararlar alınması
gereklidir. Konu ve muamelelerde memleket ya
rarına görülenlerin derhal değerlendirilmesi ve
cevaplandırılması lüzumu vardır. Bir konunun
aktüalitesini kaybettirdikten sonra, konu hak
kında karar vermiş olmak, memleket yararına
değil, zararmadır. Ticaret sahasında rölanti ça
lışmaya tahammül yoktur, Ticaret Bakanlığında
vazife vermekte olan arkadaşların hepsi ayrı
ayrı birer kıymettirler. Bunların hepsi verilen
vazifeyi bihakkın ifa edebilecek ehliyet ve kabi
liyetteki kişilerdir. Ne var ki, bu arkadaşlar,
kendilerine tanınmış içe dönük dar bir çerçeve
içinde çalıştırılmakta ve memleket yararına ol
duğuna inandıkları konularda dahi. eğer konu
mevzuata birazcık ters düşüyorsa, en ufak t o 
lerans ve suplesi gösterebilmek imkân ve salâ
hiyetinden yoksundurlar. Halbuki ticarî konu
larda, yerinde ve zamanında gereken tolerans
ve suplesin gösterilebilmesi gereklidir.
Ticaret rejimleri mevzuatının motamo ve
katı tatbiki gerekçesi lüzumsuzdur. Bu takdirde,
eğer imkânsızlık, ticaret rejimlerinin anahatlarmdaki aksaklıktan doğuyorsa, bu aksaklıkların
zamanın icap ve yararına göre giderilmesi ted
birleri derhal alınmalı ve tatbikatçı arkadaşlara
kendi inisiyatiflerini kullanma imkânları tanın
malıdır. Buna muvazi iş sahibi vatandaşlarımı
zın, dert ve görüşleri ile memleket yararına olan
haklı meseleleri benimsenmeli ve kıymetlendiril
me imkân ve kararları ortaya konulabilmelidir.
Ticaret Bakanlığının, yetersiz miktarda me
mur kadrosuna sahip olma ıstırabı içinde bulun
duğu görülmektedir. Bu hali bizzat müşahede
etmiş ve bilhassa Dış Ticaret Genel Sekreterli
ğine bağlı kısımlardaki arkadaşların büyük bir
iş yükü bunalımı içinde oldu klanın görmüşümdür. Bu şartlar altında işlerin, istenilen şe
kilde ve ticaret sahasıııca arzu edilen süratte
yürütülememesi tabiîdir. Bu yüzden birtakım
iş aksamaları meydana gelmektedir. Bakanlık,
bu halin giderilebilmesi ümidini yeni teşkilât
tasarısının kanunlaşması keyfiyetine bağlamış
ve hiç olmazsa tasarı kanuni aşmcaya kadar, iş
yükünü hafifletici bâzı tedbir ve imkânlara sırt
çevirerek, kesif bir merkeziyetçi çalışma siste
mini tercih etmiştir.
701 —
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Konunun ticarî yönü ile ilgili alınacak ted
bir ve kararlarda diğer bakanlığın bilgi ve gö
rüşüne müracaat etmeli ve hattâ, diğer bakan
lıkça, memleket ekonomisini ve bir iş sahası
nı zarardide edici gördüğü kararlar alınmasına
tevessülü halinde de durumun tashihi yolunda
uyarma vazifesini de yapmalıdır. Muhterem arkadaşlarım,

kısı çoktur. Türk toplumu ekonomik huzuru
nu Ticaret Bakanlığından beklemektedir.
Ancak, dahilî piyasamızda ve bilhassa za
rurî tüketim maddelerinde görülen çok büyük
fiyat artışları muvacehesinde husule gelmiş
olan geçim derdi ve sıkıntısı içinde Türk top
lumunun, Türk ailesinin huzuru mümkün mü
dür?
İtimat buyurun, pahalılık yüzünden mut
suz, huzursuz aile adedi her gecen gün ço
ğalmaktadır. Huzursuz ailelerden, huzursuz
gençler yetişmektedir. Huzursuz bir havada
yetişen bu gençlerimiz, hırs, kin ve bunalım
içindedirler. Bu gençlerin bâzıları, huzuru,
X)ev - G-enc, Halk Kurtuluş Ordusu vesaire gi
bi yeraltı faaliyetlerine iştirakte aramaktadır
lar.
Ticaret Bakanlığınca sunulan geçim fiyat
endeks rakamları yanıltıcı ve bugünkü durumu
tebarüz 'ettirmekten çok uzaktır.
Görünen köy kılavuz istemez. Yiyecek ve
giyecek maddeleri bir lüks madde hailine gel
miştir. Hepsi ateş pahasmadır. Bu halin gi
derilmesi ile iktisadî huzurun getirilmesi müm
kündür.
Ticaret Bakanlığı bütçe raporunda, aşırı
fiyat gelişmeleri ile mücadele tedbirlerine te
vessül edildiğine dair ferahlatıcı
paragraflar
vardır. Sayın Ticaret Bakanından, işe evvelâ
kendi kontrolü ve idarıesînldoki bâzı teşekkül
lerden başlaması ve bu teşekküllerin hayatı pahalılaştırıcı istikametindeki çalışmalarını önle
mesini rica etmekteyiz.
Örneğin; Marmara Zeytin Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğinin baş zeytin alıım fiyatı
780 kuruştur. Yapılan umumî mubayaalar or
talaması 700 kuruş civarındadır. Bu fiyatla
bekletme havuzlarına giren bu zeytinler, Bir
liğin Ziraat Bankasına olan 250ı milyon civarın
daki borçları faizlerinin ve sair masrafların ilâ
vesiyle 9 lirayı geçmektedir. Toptancı tüccar
lar ınca Birlikten 10 - 15,5 liraya alınan bu zey
tinlerin halka perakende satışı 13 lira ile 16
lira arasındadır. Keza 1 kilo beyaz peynir 18
liradan başlamaktadır.

Ticaret Bakanlığnmızın vazife sahası hakiIkaıtıen çoık geniştir. Ticaret Bakanlığı mevzuu
bir yönü ile Türk ferdi, Türk ailesi', Türk
toplumunun tümü ile ilgili ve etkilidir; aile
huzuru ile toplumun sosyal gelişmelerinde kat

Giyim eşyalarında husule gelmiş olan fiyat
yükselmeleri nispeti ise, namütenahidir.
Tekrar ediyorum. Türk ailesi, Türk top
lumu çok büyük geçim sıkıntısı ve ıstırabı için
dedir. Ekonomik düzensizliğin tevlit ettiği bu

Hulbuki, Ticaret Bakanlığına bağlı ve ida
resi altında ve malî yükümleri kendilerince te
min olunan bazı teşekküller vardır. Bu teşek
küllere, Bakanlığın- bir kısım işlerini hafifletici
vazifeler tahmil etmek mümkündür. Ticaret Ba
kanlığı ise, bu görüşün aksine bir icraatla, bu
teşekküllere vaktiyle tahmil olunmuş vazife ve
salâhiyetleri kısıtlama yoluna gitmeyi tercih
ederek, hem kendini hem de iş sahiplerini müş
kül duruma sokmuştur.
Örneğin; vaktiyle, ihracatçı, ihraç tescil ta
lepnamelerini ihracatçı birliklerine tevdi eder ve
eğer belirtilen satış şartları ve fiyatları, Ticaret
Bakanlığınca birliklere, evvelden verilmiş tali
mata uygunsa, 1 - 2 gün gibi kısa bir zaman
içinde, birlik, bunları müspet neticeye bağlardı.
İki seneden beri, nedenlerini bilemediğimiz se
beple, Bakanlık, birliklerin bu salâhiyetini kal
dırmış ve bilûmum muamelâtın Bakanlığa gön
derilmesi talimatını vermiştir. Bu kere ihra
catçı birliklerinden 1 - 2 «ün zarfında alınabi
len bir işin neticesi Bakanlıktan en erken 10
günde alınabilir hale gelmiştir.
Muhterem arkadaşlar,
Ticaret Bakanlığının üzerinde titizlikle ve
ehemmiyetle durması zoru: dul tığımda olduğu
bir konu vardır. O da baikanlıklararası koor
dinasyonun sağlanması mevzuudur. Çünkü öy
le bâzı iş konuları vardır ki. konu bir yönü ile
diğer bir bakanlığın malıdır. Fakat ticarî yönü
bakımından gelir Ticaret Bakanlığı kapısına da
yanır.
Bu gibi mevzuların verimli ve memleket ya
rarına hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için
Ticaret Bakanlığının o diğer bakanlıklarla sıkı
bir işbirliği halinde olması lâ^'imgelir.
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hâ)İ memleket bünyesinde derin içtimai yaralar I
Yüksek malûmları olduğu üzere, ticaretin
meydana getirmektedir. Rejim ve Anayasal
düzenlenmesi ve tanzimi; ihtikârla mücadele
düzenlimizi temelinden sarsmak gayesini güden
tedbirlerinin başında gelir. Dahilî piyasamız
faaliyetlere, müsait ortamı
hazırlamaktadır.
ise, bugün bir keşmekeş içindedir, kontrol
Bu yüzden, zaman zaman Ordumuz, zorlu va
suzdur; kimin kaça aldığı kimin kaça sattığı
zifeler deruh.de etmeik mecburiyeti ile karşı kar
belli değildir. Her ne kadar, bütçe raporun
şıya bırakılmaktadır.
dan, gerekli tedbirlerin alınmakta ve gerekli
faaliyetlerin
gösterilmekte olduğu müşahade
Bir memlekette, kötülüğü, fenalığı ve art
edilmekte ise de, bunların yetersiz kaldığa gö
düşünceleri meydana getiren faktörlerin başın
rülmektedir.
da ekonomik düzensizlik gelmektedir.
iSaym milletvekilleri, 19 ncıı yüzyılın birin
Nebatî yağ mevzuunda alınmış olan tedbir
cil yarısında, Rusya'da iktidarı ele geçirmeye
ler etkili olmuş ise de, istenilen hedefe ulaşamuvaffak olan komünistler, en müsait ortamı • bilmeyi teminden uzak kalmıştır.
iktisadî düzensizlik ve iktisadî
adaletsizlikte
Üretici, tüketici politikası, tatbikatta tek
'bulmuş ve bundan büyük çapta istifade etmiş
yönlü bir gelişme .kaydetmiş ve çok büyük ek
lerdir. O devirde, Rus halkı, iktisadî dü
seriyeti teşkil eden tüketici menfaatleri gözezensizliğin yarattığı ıstıraptan kurtulabilme ça
tilmemiştir. Bu meselenin, tatbikatında bütün
resini, şahıs hürriyetlerinin fedası pahasına,
yönleri ve gereken ehemmiyeti ile ele alınma
komünist lider ve öncülerine yardımda ümit et
sı 0 azimdir.
mişlerdir,
Memleketimizde et sorunu, halledilemez bir
Asırlar boyu hürriyet mücadelesi vermiş bu
sorun haline gelmiştir. Alınan yetersiz ted
uğurda oluk gibi kanını akıtmış, asil Türk
birlerle, bir müspet netice elde edilememiştir.
Milleti, hangi ortamda olursa olsun, kendinin
Et fiyatları konusunda, alınacak tedbirler
ve toplumunun hürriyetine göz dikenlere karşı
meyamnda, kuzu ve dana kesimine, hiç ol
amansız mücadele etmiştir.
mazsa 2 - 3 sene için, katiyetle mâni olunma
Ancak, muhterem arkadaşlarım, bir fer
sı tedbiri de alınmalıdır. Bundan büyük fay
di olmakla iftihar ettiğim asil Milletimize lâ
da sağlanabilir. Şöyle ki, memleketimizde ku
yık olduğu refaıh ve huzuru getirıme'k ve için
zu kesimi Nisan ayında başlar, bu ayda kesi
de bulunduğu geçim ıztırabmdan kurtarmak
len kuzulardan elde edilen et miktarı 4 kiloyu
vecibesi de idarecilerimize düşmektedir.
geçmez. Halbuki, bu kuzuların kesimine 6 ay
sonra, yani koyun olmaya yüz tuttuğu zamanda
Şu hususu tebarüz ettirmek isterim ki; eko
başlansa aynı hayvandan alınacak et miktarı
nomik refah ve huzurun hâkim olduğu memle
asgari 17 kilo olacak ve bu suretle de et mikta
ketlerin semalarına kara bulutlar gelmeye cesa
rı artırılacaktır.
ret edemezler. Bu da, Anayasa düzeni için
de, her sahada yapılması gerekli reformlar ile
Ayrıca, Et ve Balık Kurumu
çalışmaları
iktisadî düzenin tahakkuku ile mümkündür.
kuruluş gayesi istikametinde geliştirilmeli ve
Sayın arkadaşlarım, görüşmemde, Ticaret
Kurumun, gereken yatırım imkânları sağlan
Bakanlığı 1973 bütçe raporundaki rakamları
malıdır. Et dondurma ve stoklama tesisleri
'ele alarak bu istikamette bir eleştirmeye git
genişletilmeli ve miktarı artırılmalıdır. Üreti
mektense, daha ziyade vakıaları ve meseleleri
ciler teşvik edilmeli, kendilerine, siyasî yatı
ele alarak, gücümün yettiği nispette, alınma
rım gayesinden uzak, mahalline masruf, düşük
sı gereken tedbirler üzerinde durmakta fayda
faizli kredi temin edilmelidir.
mülâhaza etmekteyim.
Teessürle ifade etmek isterim ki, çok yakın
bir mazide, komşu memleketler bizden canlı
Ticaret Bakanlığı, Müsteşarı, Genel Sekre
hayvan ithali için büyük istek gösterirlerdi. Bu
teri, İhracat Genel Müdürü gibi diğer idare
memleketlere Türkiye'den canlı hayvan ihraç
cileri ile çok kıymetli ve ileri görüşlü bir kad
edilmesi bir yana, kaçırılırdı. Bugün ise
roya sahiptir. Bu kadronun, Ticaret Bakan
İran'dan Türkiye'ye kaçak sığır gelmektedir.
lığı iş mevzuunU'iı vüs'at ve mühimnıası ile mü
tenasip genişletilmesinde ve takviyesinde fayda I Bu demektir ki, düne kadar Türkiye'de komşu
I memleketlerden daha ucuz olan et fiyatları aksi
ve verim mülâhaza etmekteyim.
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yönde gelişmiştir. Milletimizin başına bir heyyülâ gibi çökmüş pahalılık mevzuunda tesirli
ve âcil tedbirlere derhal ihtiyaç vardır.
'Bu cümleden olarak, tüketim maddeleri
iki kısımda mütalâa olunımalı ve zarurî ihtiyaç
ve geçim maddeleri durumları, yegan yegan
*ele alınmalıdır.
Anayasamız, ticareti ve ticarî
hürriyeti
'kısıtlamaya cevazveranez. Ticaretin arz - talep
ve ıserbest rekabet kurallarına dayanmaktadır.
Hükümet bu yolla piyasada müdahaleler yapa
rak nâzım rol oynama hakkına ve bu suretle
muhtekirle •mücadele imkânına sahiptir.
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakikanız
var,.ikinci konuşma hakkınızı kullanacak mı
sınız?
ABDÜLKE&İM BAYAZIT
Kullanacağım efendim.

(Devamla) —

Sayın Ticaret Bakanımızın beyanatlarından
anlaşıldığına göre, bir milyar dolar üstünde dö
viz rezervimiz vardır ve bu miktar hergün art
maktadır. Binaenaleyh, piyasada yokluğu his
sedilen, ihtikâra ve spekülatif hareketlere
mevzu edilmek istenilen zarurî ihtiyaç 'madde
lerini, icabı halinde dış pazarlardan temin ve
ithâl ederek, ucuz fiyatla halka arzı kolaylıkla
mümkün olabilecektir. Örneğin; piyasamızdakinden daha iyi kalitedeki beyaz peynir, dış pa
zardan getirtilip, normal kâr haddi ilâvesi da
hil, halka kilosu 11 liradan verilebilir. Keza
bugün 150 - 200 liraya satılmakta olan 'ayakka
bı İtalya'dan 55 liraya alınabilir. 145 - 200 lira
ya satılmakta olan yün ceket ve kazaklar, «Ja
ponya ve İtalya'dan 50 - 60 liraya temin edile
bilir. Bunun gibi, saymakla bitmeyecek bir çok
ihtiyaç maddeleri, dış pazarlarda bizdekinden
çok daha ucuzdur. Bunun yanında birçok sınai
mamullerin durumu da böyledir. Dış pazarda
bizim paramızla 180 liraya alınabilen bir oto
mobil dış lâstiği, memleketimizde imâl edildiği
halde 485 - 500 liraya ihtiyaç sahiplerine satıl
maktadır.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimize ya
bancı sermayenin gelmesine karşı değiliz, bilâ
kis yabancı sermaye gelmesinde fayda görmek
teyiz. Memleketlerin dış itibarları milyarı olan
bu konu, bir istismar mevzuu haline getirildi
ğinde fayda yerine o memlekete zarar vermek
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tedir. Şimdiki haliyle yabancı sermayenin, mem
leketimizdeki durumu maalesef böyledir.
Yabancı sermaye iştiraki ile kurulmuş sa
nayinin 'mamulleri piyasamıza pahalılık getiren
birer faktör olmaktadır. Yerli sanayii koruma
yönündeki çalışmalara rağmen bu sanayiciler,
imal ettikleri ve imalatları mevzuu malların it
haline mâni olmakta ve mamullerini istedikle
ri fiyatla istedikleri 'gibi satabilmektedirler.
.Tasavvur buyurun ki, 1960 yılından .1972
yılı Ağustos sonuna kadar memleketimize giren
yabancı sermaye; 926 338 835 TL. karşılığıdır.
Buna mukabil bu müddet zarfında
yapılmış
olan kâr transferleri 529 454 211 TL. sı karşı
lığıdır. Yani, % 50 si transfer edilmiş.
Ticaret Bakanlığı bütçe raporunun 32 ile 33
ııcü sahif eleri arasına konulmuş listede görüle
ceği üzere, umumî toplam neticesinde yabancı
sermaye iştirak nispeti % 46,34 dür. Halbuki
umumî toplam neticesinde değil de, yabancı ser
mayenin dağılış sahaları itibariyle ayrı, ayrı
bakıldığında görülecektir ki; yabancı sermaye
nin birçok sahalardaki iştirak nispeti !% 50 ile
''% 75 arasındadır.
Umumî toplam neticesinde görülen '% 46,34
nispeti bâzı sahalardaki düşük nispetlerden ile
ri gelmektedir, Ancak, düşük nispetli sahaların
miktarı pek mahduttur. Kaldı ki, aynı listenin
6 ncı sırasındaki lâstik sanayii kısmında görü
len •% 50,5 nispetinin, yapılacak bir hesap ne
ticesinde '% 72 nin üstünde olduğu görülecek
tir.
Yukarıda verdiğimiz nispet
rakkamlarına
bu hata dahil edilmemiştir. Yabancı sermaye
nin geldiği memleketlerde ticarî kazanç nispet
leri % 10 ilâ % 15 arasındadır. Kendi memle
ketlerinde bu miktarlara memnuniyetle rıza
•gösteren bu zatlar ve tüccarlar bizim memleke
timizde fahiş kazançlar peşinde koşmaktadır
lar.
3 - 5 sene içinde koydukları sermayeleri ka
çlar kâr hissesi alınış ve bu hisselerini döviz
olarak transfer ettirmiş olanlar vardır. Yaban
cı sermaye iştiraki ile kurulmuş sanayi tesisle
rinin büyük kısmının, ihtiyacı olan ham mad
deleri, dış kaynaklardan temin edilmekte ve bu
yüzden her yıl memleketimizden milyonlarca li
ralık döviz dışarıya akmaktadır. Buna mukabil
bu tesislerin imalâtı mallar, ihracından elde
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edilen döviz geliri ise, gülünç denilebilecek bir
seviyededir.
Yabanccı sermaye iştiraki ile kurulmuş sa
nayi tesisleri mamulleri memleketimizde yapıl
maya başlanmadan evvel, dış pazarlardan, gelir
ve çok daha ucuza satılırdı, bugün dahi aynı
mamullerin dış pazarlardaki fiyatları, bizdeki
satış fiyatlarının çok aşağısın dadır. örneğin;
iki seneyi mütecaviz zamandan beri memleketi
mizde yapılmakta olan Murat otomobillerinin
muadili Fiyat 124 otomobilinin İtalya'daki sa
tış fiyatı 1 370 dolardır. Yani 19 180 TL. dır.
Bizde ise bir Murat otomobili peşin 56 000 'lira
dır, taksitle alındığı takdirde 72 000 liraya ka
dar çıkmaktadır.
Şimdi size işin bir gülünç tarafını daha •arzedeyim. Bir Murat otomobili alırsanız size ve
rilecek faturanın altında şöyle bir yazıya rast
layacaksınız. «Bakanlıkça kati maliyet tespiti
yapılmamış olduğundan, bu fiyat muvakkattir.
Kati maliyet tespitinde, fazlalık iade edilecek
eksiklik tahsil olunacaktır.!» yani iki seneden
beri binlercesi yapılmış ve satılmış bu arabala
rın maliyetleri tespitine bugüne kadar imkân
bulunamamış.
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ikinci konuş
ma müddetiniz olan 10 dakika da dolmak üze
redir. Şöyle bir notlarınıza bakınız ve bir da
kika içinde toplayınız lütfen.
ABDÜLKERİM BAYAZIT (Devamla) —
Peki 'efendim.
Bu arabaların diğer memleketlerde; - ki, ya
bancı sermaye ile gittikleri memle'ketlerde - Bul
garistan'da, Romanya'da, Rusya'da değeri 25
bin ilâ 28 bin lira arasındadır. İstersek alabili
riz.
Binaenaleyh, yabancı .sermaye sahasında,
'memleketimize yararlı olmadığı görülenlerin
durumu ele alınmalı ve tahsisi yoluna gidilme
lidir. Bundan böyle ise, iç ve dış pazarlarda re'kabet gücüne ve ihraç imkânına sahip mevzulardaka yabancı sermaye tekliflerine itibar edil
melidir.
Muhterem arkadaşlar,
memleketimizdeki
ekonomik gelişmeler ve nüfus artışının, çoğalt
tığı ihtiyaçlar muvacehesinde, ithalâtımızda bir
kısıntı yapılabilmesi mümkün
görülmemekte
dir. Ancak, büyük miktardaki işçi dövizi geli
rine rağmen, dış ticaret dengesindeki açık çok
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büyük rakamlar seviyesinden, her yıl da art
maktadır. Dış ticaret dengesindeki açığın daha
aşağı seviyelere indirtilebilmesi, ihracatımızın
geliştirilmesi ve buna muvazi ithal malları fi
yatlarının daha iyi kontrolü ile mümkündür.
İhracat hızında bugün müşahede edilen ar
tış memnuniyet ve ümit vericidir. Bunda, alı
nan teşvik edici kararlann ve teşvik yardımla
rının büyük dahli vardır, bu sebeple bu yoldan
vazgeçilmemeli, hattâ teşvik yardımları artırıl
malıdır.
Teşvik edici tedbirler meyanmdaki vergi ia
desi k a r a n n m büyük faydası ve etkisi görül
müştür. Ancak bu faydalı mevzuun uygulanma
sında bâzı aksaklıklar ve maddelere tatbikinde
nispetsizlikler görülmektedir. Meselâ, çimento 7
dolara ihraç edilebildiği devirde, bu maddeye
vergi iadesi uygulanması öngörülmüştür güzel.
Fakat, çimento halihazırda 18 dolara ihraç edi
liyor ve dış pazarlardan binlerce, yüzbinlerce
istenen bu mala ve bu kadar büyük kârlı sa
tılan çimentoyu hâlâ vergi iadesi, tatbik edilmi
yor.
BAŞKAN — Lütfen
tamamlayınız Sayın
Bayazıt.
ABDÜLKERİM BAYAZIT (Devamla) —
Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Sayın arkadaşlarım, bâzı tüccar ve ihracat
çılarımızın vergi iadesinden gayrimeşru istifa
de ettiklerini görüyoruz, tespit ediyoruz.
Şöyle ki : Bâzı ihracatçılar senelik ihracat
miktarı seviyelerini bir milyon doların üstüne
çıkarıp, bu suretle vergi iadesi nispetinde fark
sağlamak için dışarıdaki alıcı ile anlaşmakta ve
ihraç maddelerinin fiyatlarını,
hakiki satış
fiyatlarının yükseğinde göstermeyi temin et
mişi erdir. Bu muamelede hakiki fiyat ile suni
fiyat arasındaki fark, açıktan dışarıya gayri-.
resmî transfer edilmekte ve giden parayla it
halâtçı firma, Türkiye'ye, ihracatçı
firmaya;
meselâ üç dolarlık malı 8 dolara satıyor ve bu
ihracatçı arkadaşımız bu malı 8 dolara satıyor.
8 dolara sattığı bu ihraç malını da 1 milyon
dolar üstüne çıkardığı için Hazineden % 40
vergi iadesi alıyor ve bir de odalardan madal
ya alıyor.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Baya
zıt.
ABDÜLKERİM BAYAZIT (Devamla) —
Bitiyor Sayın Başkanım.
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Bunun da bu haksız ve meşru olmayan ha
lin önlenebilmesi için, malının dış pazarda cari
fiyatlardan aşağı fiyatla ihraca tevessül eden
ihracatçıya müsaade edilmediği gibi, malını
'değer fiyattan çok üstün fiyatla ihraç etmek
isyen ihracatçıya da müsaade edilmemelidir. Bu
da ancak, dış pazarda o madde için cari fiyat
ların günü gününe çok yakından ve bilgili bir
şekilde, ciddiyetle tatbikiyle mümkündür.
Sayın arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı Büt
çe Eaporu sonunda, raportör
arkadaşlarınca
'belirtilmiş olan temenni maddelerinde, çok fay
dalı noktalara temas edilmiştir. Kendilerinin
görüş ve temennilerine iştirak etmekte olduğu
muzu arz eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, sözü şimdi mi
istiyorsunuz? Yoksa, şimdi programımı söyle
yeyim : Sayın Hasan Tosyalı'ya söz vereceğim,
sıradan milletvekili olarak söz sırası onundur.
Ondan sonra, sayın Bakanı davet edeceğim.
Eğer, ikinci kez konuşmanız için 5 dakikalık
sürenizi kullanmak istiyorsanız, sayın Bakan
dan sonra da size söz verebilirim, şimdi de vere
bilirim.
EKREM DİKMEN
(Trabzon) — Sayın
Bakandan sonra görüşmek üzere söz rica edi
yorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz.
ıSayın Tosyalı, görüşmenizi lütfen 10 daki
kalık süre içinde ikmal ediniz. Bugün iki grup
sözcüsüne müsamahakâr davranışımın cezasını
bana çektirmeyiniz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım,
ticarî, iktisadî hayatımızı değerlendiren Tica
ret Bakanlığımızın sayın mensupları; hepinizi
saygıyle selâmlayarak sözlerim.e başlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bir milletinin tica
ri ve iktisadî hayatının istikrara kavuşması
için, o hayatın başında bulunan Bakanın kendi
teşkilâtına ve millete güven vermesi lâzımdır,
•emniyet vermesi lâzımdır. Sayın Bakanda bu
meziyetleri gördüğümüzden dolayı memnunuz.
Karma ekonomi prensibini kabul etmiş olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerek Devlet
sektöründe ve gerekse özel sektörde inkişafın
temini için; Sanayi Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi iktisadî
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ve ticarî hayatımızın mühim unsurlarını
elinde tutan bakanlıklara, teşkilâtına, men
suplarına ve bilhassa başındaki bakanlara
güvenmesi lâzımdır; bu güven
sağlanmıştır
son zamanlarda muhterem arkadaşlar. Türkiye
büyük bir atılım içerisindedir. Büyük bir geli
şime Türkiye namzettir. İnşallah bu güven de
vam eder.
Ben şimdi, Ticaret Bakanlığının yerine ge
tirmesini temenni ettiğim hususları
sıralıyo
rum :
1. Hayat pahalılığının önlenmesi :
Muhterem arkadaşlarım, köylüyü, küçük
kasabalıyı, dar gelirli emekli, memur gibi va
tandaş kitlesini, yani miill etimizin en az % 80'
nini işgal eden küçük zümreyi, ateşten bir göm
lek gibi sıkan ve yakan hayat pahalılığını mut
laka önlemek lâzımdır ve bunu önlemek için ge
rekli tedbirleri vakit geçirmeden almak lâzım
dır. Bunu alamadığımız takdirde, geleceğe ve
rejime ümidimiz azalmaktadır. Bakanlıktan bu
nu istirham ediyorum.
2. Köylünün, çiftçinin, kasabalı küçük es
nafın ürettiği mahsûlün mutlaka değeri fiyatı
na satılmasını teminetmek lâzımdır. Köylünün,
çiftçinin, esnafın sattığı, üretip sattığı ucuzdur;
fakat onun aldığı çok pahalı olmaktadır, ara
da büyük bir nispetsizlik vardır. Misâl vere
yim :
Bundan iki yıl evvel, köylünün entari yapnııak için aldığı dividinin metresi 4 lira idi, şim
di bugün 16 liradır. Fakat 4 - 5 yıldan beri İs
rarla söylememize rağmen, köylünün ürettiği
buğday, pancar, kendir, pirinç ve canlı hayvan
mahsulleri - bildiğiniz gibi - cüzi fiyat artışlarıyle ilerlemektedir.
Bir memlekette, o memleketi teşkil eden in
san kitlesinin % 80'inin ürettiği mahsul onun
aleyhine olarak işler ve fakat çok cüzi bir kit
lenin ürettiği mahsul o büyük kitleye çok pa
halı olarak verilirse, o memlekette sosyal ada
let yok demektir, o memleket sahipsiz demektir.
Muhterem arkadaşlarım; işte bu sebepten
dolayı memleketimizde sosyal bunalımlar, bü
yük huzursuzluklar kaynağını teşkil eden hu
suslardan, homurtulardan birisi de, köylü, çift
çi, esnaf, şoför, küçük esnaf gibi dar gelirli in
sanların geliriyle giderini denkleştirememesidir.
Bir tencere yemek 50 liraya mal oluyor.
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Muhterem arkadaşlarım; üçüncü madde ola
rak, köylünün ürettiği pirinç, pancar, kendir,
buğday ve canlı hayvan taban alım fiyatlarının
mutlaka yükseltilmesi lâzım geldiğine inanıyo
rum ve bunu Sayın Ticaret Bakanlığımızın 1973
yılında mutlaka yapması lâzımdır. Diyecekler
ki; «Hayat pahalılığına sebebolur.» hayır arka
daşlar, 32 milyon bunu üretmektedir. Bundan
dolayı biraz daha fazla para köylünün eline ge
çerse, bu 32 milyonu refaha kavuşturacak de
mektir.
Şimdi pirinci misal olarak alacağım :
Sevgili arkadaşlarım; hasbel icap ben pirinç çilikle meşgul oldum, şimdi hiç meşgul olmu
yorum. Pirince taban fiyat 5 - 6 seneden beri
verilmemektedir. 1972 yılında İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânında yazıyor, 560 000 ton sene
lik pirinç üretimimiz olacak, diyor. Şimdi dışa
rıdan pirinç alma durumuna geldik. Neden/
köylünün almterine uygun taban fiyatı veril
mediği, desteklenmediği içûı, şimdi dışarıdan
pirinç alma durumuna geldik.
Aynı şekilde pancar, 14 kuruştan 20 kuruşa
çıkardık. Fakat, o günden bugüne pancar çapa
sında kullandığımız kaâmm yevmiyesi 2,5 lira
iken şimdi üç öğün yemeği ile 20 liradır. Yani,
üretim için girdiler, maddeler, unsurlar çok pa
halıdır. Bugün 20 kuruşa pancar olmaz. Çiftçi
karın tokluğuna pancarcılık yapıyor, yapmasa
başka bir şey yok. O halde, bunu mutlaka 30
kuruşa çıkarmamız lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım, kendir Türkiye'mi
zin muayyen yerlerinde yetişmektedir. Kasta
monu ve Taşköprü bölgesinde kendi yetişir.
Türkiye'nin kendi istihsali senede 10 000 ton
dur. Bunun 5 000 tonu urgan ve halat yapı
mında, 5 000 tonunu da kâğıt fabrikaları kâğıt
yapımında kullanır.
Sevgili arkadaşlarım; tekel mahiyetinde olan
SEKA, kâğıda istediği fiyatları ilâve etmekte,
kâğıda yaptığı ilâve zamlar kadar, benim Taşköprülü, Germeçli veyahut Kastamonulu kendir
üreten vatandaşım % 1 dahi ilâve etmemekte
dir. Çünkü, SEKA tek alıcıdır.
Sayın Ticaret Bakanının bu işin üzerinde in
safla durmasını, - belki kendi mevzuları değil
bir parça Sanayi Bakanlığını da ilgilendirir Bakanlar Kurulunda bu yetkiyi ele almalarını,
kendir müstahsilinin içinde bulunduğu bu facia
-
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dan kurtarılmalarını istirham ederim. SEKA
dilediği fiyattan kendiri almakta ve 3 000 - 5 000
tonluk mahsulü tek parti halinde ihaleye çıkar
makta, 40 - 50 milyonluk tek partiye, kendir
tarım satış koperatifleri ihaleye iştirak edeme
mektedir. Çünkü, nerede bulsun 50 milyon lira
yı? Fakat tek kişi piyasaya girmekte ve 50 mil
yonluk kendirin hepsini kendi üzerine almakta
dır. Bu, yıllar yılı almterini - çok ağır konuşa
cağım - kendi zevk ve' sefasında kullanmakta
dır...
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, daha sakin ko
nuşunuz lütfen ve bir dakikanız var, o bir da
kika ile ikmal ediniz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, buğday, canlı hayvan taban fi
yatları aynı şekilde mutlaka yükseltilmeli...
Banka faizleri azaltılmalı. Bir taraftan sınaî
kalkınma yapacağız, öbür taraftan faizler bu ka
dar yüksek olacak... Hükümeti bu durumu gör
düğü için tebrik ederim.
Traktör ve hayvan kredileri mevzuunda,
Ziraat Bankamız «plasman yok» demektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bütün kazalardan
aldığım mektuplarda plasman yok deniyor. Şu
«plasman yok» kelimesi yok olsun. Onu istirham
ediyorum.
Sayın Bakandan istirham ettiğim çok mü
him bir şey daiha var; memleketimiz sanayiinin
temelini teşkil eden küçük esnafı destekleyen
Halk Bankası ve Ziraat Bankasının faaliyetle
rini cidden medyunu şükran içerisinde teşek
kürle karşılarız. Fakat, personeli memnun de
ğildir. Personel tatmin edilmemiştir.
Baka
nın elhliyeti vardır, kendisi Merkez Bankası
Başkanlığından geldi. Bu üki banka için de 212
sayılı Kanun gibi ayrı bir personel kanunu sevfeetısinler, Türkiye ziraatine, Türkiye (ekonomi
sine ve esnafının kalkınmasına hizmet eden bu
iki banka personelini tatmin edelim, onu istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, istirham ediyo
rum.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının kooperatif
ler dairesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu
sene en az 30, 40, 50 adet köy kalkınma koopera
tifi kurduk. İnanın köylüden çok, bizden çok,
Ticaret Bakanlığının bu dairesi büyük bir öz-
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le;m içerisinde onlara faydalı olmaya çalıştı;
•köylünün .birikimini birçok kalkınmalara yö
nelttiği için kendilerine çok teşekkür ederim.
Sermaye Piyasası Kanununun biran önce
çıkarılarak vatandaşın aracı ve tefeciden kur
tulması lâzımdır. Döviz rezervlerinin geri kat
mış bölgelerdeki sanayi kalkınmasına öncelikle
tevcih ve tahsis edilmesini dilerdim.
Muhterem arkadaşlarım başımdan geçen
(bir olayı size nalkledeceğim. Biz dahilde yapılan
(bir nesneyi himaye ediyoruz diye ithal etmi
yoruz.. Birşey dahilde imal ediliyorsa hariçten
ona benzer (bir maddeyi ithal etmiyoruz. Başıma
ne geldi.. Biliyorsunuz hasta oldum.. Lütfen
Sayın Bakanımızın not almalarını istirham ede
ceğim.
BAŞKAN — Lütfen fazla uzun anlatmayı
nız.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Enjektö
rünü koluma soktular,
kırıldı, öbür koluma
şokturlar, hava aldı, (El ve kollarını göstere
rek) burama soktular kan emmedi, burama
soktular, kırıldı.
Şimdi sevgili arkadaşlarım. («Geçmiş olsun»
sesleri).
VEFA TANIR (Konya) — O senin sağlam
lığından.
HASAN TOSYALI
(Devamla) — Şimdi,
bunlar bir milletvekili olarak benim başıma
\gelidi. Kan almakta olan üç doktor ve bir hem
şirenin gözü yaşardı.. Dediler ki, «Bu hergün
rasladığımız hadisedir»
Dün, bu
Hacettepe
hastanesinde meydana geldi. ('«Doğramaeı'dan
soır» sesleri) Hayır Doğramacı'nm kabahati yok.
Dahilde imal ediliyor diye, bir firmayı himaye
ediyoruz diye iyi malı, iyi ilâcı ithal etmezsek
ımillete ızdırap verir.
Bu arada bir misal daha vereceğim size;
'«Comadin» ve «Miyadril» diye iki ilâç; ismi
nin yazılmasını istirham ediyorum.
BAŞKAN — ıSaym Tosyalı, Sağlık Bakan
lığı Bütçesinde konuşmayacak mısınız?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Konuşa
cağım, fakat ithal malı meselesi, buraya ait.
BAŞKAN — Lütfen orada konuşun.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Buradan
ismini söyleyim de, hem kızıma hem de ıgeliniıme... Şimdi arkadaşlar, bu ilâçlar, hayat kur
tarıcı ilâçlar.. Ben iki gün kamada yattım, fa
^
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kat 360 kuruşluk ilâç beni tekrar karşınıza ge
tirdi.. Neden bu ilâç yok biliyor musunuz? Fi
yatı 360 kuruş olduğu için piyasaya çıkarılımıyoruımş.. Mevcut olduğu halde piyasaya çıka
rılmıyor. Bunlarla Ticaret Bakanlığı mı meştgul olur, Sağlık Bakanlığı mı meşgul olur istir
ham ediyorum memleketi ıstıraptan kurtaralım.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bu şekil
de sona erdirir, Ticaret Bakanlığı Bütçesinin
memleketimize
milletimize ve bakanlığa ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyuru
nuz efendim.
TİCARET BAKANI NAIM TALÜ (Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri;
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan
görüşmeleri, tenkidleri ve temennileri büyük
bir dikkatle izlemiş bulunuyoruz. Bu tenkid ve
temenniler üzerinde hassasiyetle durulacağını
bilhassa ifade etmek isterim.
İleri sürülen tenkid ve temenniler arasında
[birkaç nokta müşterek bir şekilde karşımıza
(gelmektedir. Yani bütün konuşmacılar değin
mişlerdir ,bu bakımdan ben de bilhassa üzerin
de hassasiyetle durulan bu mevzular üzerinde
mümkün olduğu kadar vaktinizi fazla almaksı
zın (görüşlerimi ifade etmek istikâmetinde ça
lışacağım.
Yalnız bu mevzua girmeden evvel, öyle an
lıyorum ki Sayın Difcmen'den, biraz geç de kal
mış bir özür dileme vazifem vardır, bunu bu
suretle ifade etmek imkânını bulduğum için
de kendimi bahtiyar addediyorum.
Dediler ki, «Geçen sene Teşkilât Kanunu ve
Ticaret Bakanlığının görevlerinin diğer bakan
lık görevleriyle tedahülü meselesini ben dile gettirdiğim zaman, bunu Bakan kasıtlı olarak ifade
ettiler.» Ben, bilhassa itimat buyurmalarını
rica edenim, böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Bel
ki de bir şey kullanmışımdır ama, o mânada de
ğildir. Çünkü görüşleriîmJz aynı istikamette,
biraz sonra geleceğim.. Bu bakımdan geç kalmış
bir özür dileme vazifemi yerine getirmiş olu
yorum.
Buradan şuraya gelmek istiyorum; hakika
ten Ticaret Bakanlığı vazifesi fevkalâde çok ge-
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niş sahaya dağılmış ve memleket ekonomisi üze
rinde müessir bakanlıktır ve böyle olması lâ
zımdır. Ancak, hemen ifade etmek isterim ki,
mevcut mevzuat Ticaret Bakanlığının vazifele
rini tam mânaisiyle yapmasına imkân verme
mektedir.

zannediyorum. Ayrıca gene bilindiği üzere sa
nayi sıektörü 12'ye yakın bir hız kazanmıştır
ve imalât sanayiinde 12,5 civarındadır. Bu ra
kamlar da oldukça tatminkâr olduğunu kabul
etmek icabeıden rakamlardır ve 1971 senesinin
üstünde olan rakamlardır.

Bu balkımdan biz, bir kanun tasarısı hazırla
dık ve bunu Başbakanlığa sevk etmiş bulunu
yoruz, kararname imza safhasındadır, ümidederim ki, yakın zamanda Parlâmentoya gelebil
sin ve biran evvel kanun haline gelsin. Çünkü
bu, biraz sonra değineceğim fiyat mesele!eriyle
yakından alâkalıdır. Ayrıca, tekrar ifade ede
yim, ben de aynı görüşteyim; Ticaret Bakanlı
ğı bir Ticaret Bakanlığından ziyade bir ekono
mi bakanlığı şeklinde çalışması mecburiyetin
dedir, böyle çalışması lâzımdır. Binaenaleyh,
bu anlayış içinde bir kanunun meydana gelmesi
ve bütün alâkalıların bu anlayış içine girmele
ri lâzımdır ve bundan memleketin büyük fay
dası vardır.

Bilindiği gilbi döviz rezervleri sene sonu iti
bariyle 1 317 milyar dolar civarına gelmiştir
ve geçen seneye nazaran % 76 nispetinde bir
artış kaydetmiştir. İhracatımız gene bildiğiniz
üzere 885 milyon dolara vasıl olmuştur ve ar
tış nispeti 1972 senesinde % 31'e yakındır. Ay
rıca bu ihracat iğinde sanayi mamulleri ihraca
tı büyük bir artış gösteriyor. Bu sanayi ürün
leri ihracatı artışı 1971'e nazaran % 67 nispe
tinde karşımıza çıkıyor. Bu da ihracat içinde
ki payının yükseldiğini göstermekte ve ayrıca
zannediyorum oldukça memnun kalınacak bir
neticedir.

İleri sürülen hususlardan çok mühim olan
iki mesele; hayat pahalılığı ve taban fiyatları
meselesidir. Bu meseleye girmeden evvel şu
hususu işaret etmek istiyorum. Bilhassa Sayın
O. H. P. si sözcüsü Karagözoğlu biraz karam
sar bir tablo çizdiler. Gayet tabiî bu kendi gö
rüşleridir, partisinin görüşüdür, hürmetimiz
vardır. Ancak biz de bu mevzuda çok kısa bir
iki noktaya temas etmek istiyoruz ki, mesele
belki biraz daha saraha'ta kavuşabilir. Esasen
bilmen rakamlardır, bilinen meselelerdir ama
toplu olarak ifade etmekte ben fayda görmek
teyim. Şöyle ki, 1972 senesinde bilindiği üzere
gayri safî millî hâsıla, bu ikinci tahmindir,
% 7,7 nispetinde bir artış göstermiştir. Büyük
bir ihtimal dahilindedir ki, ileriki tahminlerde
bu nispet daha da yükselsin. Bu % 7,7 nispe
tini kıymetlendirirke'n burada tarım gelirlerin
de bir artış olmadığını ve geçen sene de yüksek
nispette bir kalkınma hızı elde edildiğini gözönünde bulundurmak lâzımdır. Çünkü bir evvel
ki sene kalkınma hızı yavaş olduğu takdirde
içinde bulunulan senede kalkınma hızı yüksek
olması daha kolaydır, ama yüksek bir kalkınma
hızından sonra tekrar yüksek bir kalkınma hı
zı elde edilmesi oldukça güçtür. 1972 senesinin
hem tarım gelirleri bakımından, hem de bu
anlattığım anlayış içinde bir hususiyeti vardır

Anahatları itibariyle, büyük noktalar itiba
riyle ifade ettiğim bu rakamlara baktığınız za
man 1972 senesi için fazla karamsar olmaya zan
nediyorum pek imkân yoktur. Burada en fazla
bizi belki karamsarlığa sevk edebilecek husus
bütün konuşmacıların değindiği ve benim de
üzerimde bir miktar durmak istediğim fiyat
hareketleri mevzuudur. Gene konuşmacılar ifa
de ettiler, Ticaret Bakanımız, geçen sene, «1972
senesinde istikrar sağlanacaktır.» dedi. «Ama
bu istikrar sağlanamadı.» Bu mevzua girmeden
evvel zannediyorum istikrar kavramı üzerinde
memleketimiz bakımından bir anlayış içine gir
mek zarureti vardır. Çünkü istikrar dediğiniz
zaman fiyatların hiç artmaması da mevzuubahsolabilir veya muayyen nispetlerde artması da
mevzuulbahsolabiiir. Memleketin şartlarına göre
bu değişmektedir. Bunu daha evvel de ifade
etmiştim, bizim memleketimizde uzun seneden
beri gelen bir kronik fiyat artışı vardır ve ne
tedbir alırsanız alın muayyen bir nispette ar
tışın önüne geçmek fevkalâde güçtür. Bu za
ten kalkınmakta olan memleketlerin bir mâna
da şansıdır, kaderidir. Süratli bir kalkınmayı
tam bir istikrar içinde temin etmek hemen ne
mlen imkânsızıdır. Bizim memleketimizde, bizim
anlayışımıza göre, tafoiî kabili münakaşadır,
şimdiye kadar % 4 ilâ % 5 civarında bir fiyat
artışı istikrarın temin edildiği yahut da şayanı
kaibul bir istikrar olarak görmekteydik ve böy-
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le görülmeke idi. Ama dünya konjonktürü bu
gün değişmiştir. Bizcle % 5 nispetindeki bir
fiyat artışının mâkul kabul •edildiği devrede bi
zimle ticarî münasebette bulunan ileri sanayi
memleketlerinde bilhassa fiyat artışları baaan
yok, bazan % 1, % 2 veya % 3 civarında idi.
Bugün gene çok iyi bildiğiniz veçhile bu
(konjonktür değişmiş bu memleketlerde fiyat
artışları % 5 ilâ % 9 arasında seyretmektedir.
Bâzı memleketlerde bu % 20'nin üzerine çıkmak
tadır, daha da aşırı artışlara mâruz kalan mem
leketler vardır. Tabiî ithalât yoluyle ve diğer
münasebetler yoluyle bu konjonktür memleke
timize de sirayet etmekte bu bakımdan bizde
artık: bundan sonraki istikrar nedir dediğiniz
zaman bunu benim anlayışlıma göre % 5 ilâ % 8
arasında bir fiyat artışı olarak kabul etmek za
rureti vardır ve bunu daha fazla indinmıek için
çok büyük gayretler sarf ettiğimiz takdirde bel
ki istenmeyen neticeler alınması da bahse mev
zu olabilir.
Gene ben geçen sene istikrar mevzuundan
bahsederken, «1972 senesinde istikrarı koru
mak mümkündür» dediğim zaman yanılmıyorsaım şunu da ilâve etmiştim. «1971 senesinde
% 23 nispetinde artış gösteren toptan eşya fi
yatlarının bu sene % 10 civarında tutmak müm
kündür» demiştim ve istikrar anlayışum, 1972
senesi için bu, şekilde ifade ettiğimi zannediyo
rum. Bunu niçin böyle söyledim? Biraz evvel
söylediğim, ifadeye çalıştığım hususlarla bir
tenakuz gibi gözükebilir yani «% 5 civarında
bir fiyat artışını istikrar diye kabul etmenize
rağmen niçin % 10» dediniz suali derhal gelebi
lir, gayet tabiî olarak. Onu da zannediyorum
ifade etmiştim, şöyle demiştim; «büyük fiyat
artışlarını takibeden, onu takibeden senede fi
yatları istenilen ölçüde yahutta anlaşıldığı şe-<
kilde bir istikrara kavuşturmak için alacağınız
çok büyük tedbirler vardır ve bu aşırı tedbir
ler ekonomide sarsıntı yapar.»' Çok amiyane tâ
biri ile kusura bakmazsanız çok hızlı giden bir
arabaya fren yapmak gibi. «Binaenaleyh, bunu,
yavaş yavaş yapıp muayyen bir devrede şayanı
kabul bir istikrara kavuşmak lâzımdır» ı da
ilâve etmiştim, muhtelif konuşmalarımda. Yani
şunu demek istiyordum, «1971 senesinde % 23
nispetinde bir fiyat artışı olmuştu. Toptan eşya
fiyatlarında bunu 1972 senesinde % 10 gibi bir
fiyat artışına indirelim ve 1973 senesinde de
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memleketimiz için şayanı kabul olan bir fiyat
artışı ile ekonomiyi istikrara kavuşturalım» de
miştim. Ama itiraf etmek gayet tabiî zarurî,
daha evvelce de ifade ettim, bu % 10 hedefine
tam mânasıyle vâsıl olamadık. Toptan eşya fi
yatları % 14,9 nispetinde arttı, geçim endeks
leri İstanbul ve Ankara olarak % 11 ve % 12
nispetinde artış gösterdi. Tekrar ediyorum istediğimıiz hedefe varamadık ama zannediyorum
biraz müsamaha ile meselelere bakıldığı takdir
de 1971 senesine nazaran, gene tekrar ediyo
rum, büyük ölçüde bir yavaşlama, fiyat mevzu
unda meydana gelmiştir ve bunu fazla küçütasemiemek lâzımdır. Çünkü çok iyi bilirsiniz ki,
fiyat hareketleri fevkalâde muğlak bir mesele
dir, çok faktörlerin bir araya gelmesi ile ve çok
çabuk olarak meydana gelir. Fakat bunu dur
durmak aynı derecede kolay değildir, zaman is
ter, sabır ister ve muayyen bir devre içinde bu
nu yapmak lâzımdır ki ekonomiye, demin ifade
etmeye çalıştığım, birtakım zararları ika edil
miş olmasın.
Niçin % 10'u ben hedef olarak ifade etmiştiımı, bu hedefe vâsıl olunamadı? Zannediyorum
bu da sarih olarak ortadadır. Ben, müteaddit
defalar ifade ettim, biraz sonra bahsedeceğim,
kendi raporumda da söyledim 1971 senesindeki
fiyat artışlarının biraz evvel ifade ettiğim gibi
çok âmilleri olmakla beraber iki büyük sebebi
vardır. Bunlardan bir tanesi maliyetlerdeki ar
tıştır; maliyet enflâsyonu meydana gelimiş
olmasıdır. İkiıc'isl de para ''arzında 'ekonominin
kaldıramayacağı nispette bir artış olırnasıdır. 1972
•senesinde de birçok noktalarda 'muvaffakiyetli
neticeler alınmış 'dindaşına rağınren para arzını is
tediğimiz seviyede tutamladık. Bunun da muh
telif sebepleri var, şürndi 'teferruatına girmek is
temiyorum; ama şu anda elimizdeki mevcut ra
kamlara baktığımız zaman, sene sonunda para
•arzının % 20 civarında bir artış göstereceğini
anlamaktayız. Bu bizim ekonomimiz için yük
sek bir rakamdır, mevcut esaslara 'dayanmak su
retiyle ifade ediyorum. Binaenaleyh, benim % 10
civarında tutacağız dediğim fiyatlar, para arzının
muhtelif sebeplerle istenilen seviyede tutulamamış olması dolayısıyle biraz daha üzerinde ta
hakkuk etmiştir. Ama her şeye rağmen, zanne
diyorum bir yavaşlatıma mümkün olmuştur.
Bu arada bütçenin tümü üzerindeki konuşma
lar sırasında olsun, bugünkü müzakereler sıra-
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sında 'olsun, benim Hükümette tevdi eibmiş oldu
ğum, takdim etmiş olduğum rapor üzerinde du
ruldu. Tümü üzerindeki konuşmalarda ele alınma
sını, bilhassa ben bira'z müsamahanıza sığınarak
ifade etmek isterim, yerinde bulmadım, Şu mâ
nada ki; bu rapor benim raporumdur, Hüküme
te 'Vermiş olduğum bir rapordu, Hükümetin şu
anda analı olmuş bir rapor değildir. Binaenaleyh
Hükümeti tenkit sırasında bu rapordan bahsetme
nin, ıbi'lmiyorum tam imânasıyle yeri midir? Tak
dir tabiî sizlere ait. Fakat bugün Ticaret Ba
kanlığı 'bütçesi görüşülürken buna 'temas buyuruldu, 'ben de bu mevzudaki. görüşlerimi ifade et
mek isterim.
Memleketimizde şunu söyleyeyim 'ki, maalesef
işin esası, 'aslı fazla araştırılmadan birtakım fi
kirler ileriye sürülüyor ve bunlar gazetelere ak
sediyor ve doğru limiş gibi ikaibul edilmek suretiy
le üzerinde fikir yürütülüyor. Halbuki, bu tabiî
bir raporun üzerinde fazla söz söylenmiş olması
beni memnun etmiştir, o ayrı dava; fakat zan
nediyorum ki, üzerinde fazla durulacak bir 'tara
fı olmayan bir hâdisedir, bu. Şu mânada; ıfoiz
Hükümet olarak fiyat hareketleri mevzuunda ta!biî ki, çok 'hassasiyetle durduk ve bu meseleleri
Bakanlar Kurulunun, İktisadî Kurulun muhte
lif toplantılarında müteaddit defalar görüştük.
Son defa ıbu mevzu tekrar görüşülüp ve 1973 se
nesinde fiyat hareketlerini normale irca etmek
için ne gibi tedbirler 'alınması mevzuu ele alın
dığı sırada, ben görüşlerimi ifade ettim; 1971 se
nesinde, 1972 senedinde meydana gelen artışla
rın nasıl meydana geldiğini Ve 1973 senesinde ne
gibi tedbirler alınması lâzım geldiğini ifade et
tim; ıbunu Saym Başbakanımız olsun, diğer Kabi
ne arkadaşlarım olsun müspet karşıladılar ve ben
den bu konuşmamı bir rapor haline getirmemi
istediler. Başbakan istedi bunu; ben de Başbaka
nın bu İsteği üzerine ıbu raporu hazırladım ve
Bakanlar Kuruluna ve Başbakana takdim ettim.
Mesele bu kadar basit
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elinize geçmemiş olabilir, nedense muayyen nok
talan ele almıyor ve ancak o noktaya temas et
mek suretiyle tenkitlerde bulunuluyor. Meselâ,
hiraz evvel sayın arkadaşımız dediler ki, «Fi
yat hareketlerini .büyük mağaza açmak suretiyle
durduramazsınız.» Böyle bir iddiada 'bulunan
kimse ydk. Aynı şekilde dediler ki, .zannediyorum
Sayın Dikmen söyledi bunu, «Çelişkiler vardır
raporda.» dediler. Niçin vardır? Çünkü ben
'bütçe denk olsun diyorum, ama getirdiğim ted
birler bütçe denkliğini bozucu mahiyettedir. Yan
lış anladı isem özür dilerim. Ama yine tümü üze
rindeki konuşmalarında dediler ki, bütçede (bü
yük israf vardır, bunların ortadan kaldırılması
lâzımdır. İşte ben de aynı şeyi 'söylüyorum. Ya
ni bütçe denk 'ölsün ve bâzı mevzularda fiyat ha
reketlerini önlemek bakımından bütçeye yeni yük
ler yükleyelira. ama bunlardan maksadım bütçe
deki israfı önlemek suretiyle bunu yapalım. Zan
nediyorum, tekrardan tetkik edilirse rapor ve bir
tüm olarak mütalâa edildiği takdirde oldukça tu
tarlı teklifleri mtiva etmektedir ve bu rapordaki
kanaatimce belki bâzı noktalarına iştirak etme
yenler olabilecektir, daha 'bilmiyorum, ama bu
tedbirler alınırsa 1973 senesinde ki, »benim için
mühim olan burasıdır, 1973 senesinde yine tek
rar ediyorum, bu memleket için şayanı kabul bir
istikrarın sağlamması mümkündür. Temennimiz
do ibudur.
Hakikaten ifade edildiği gibi hayat pahalı
lığı son 2 - 3 senede şiddetlenmiştir, artmıştır.
Ama burada şunu da hemen ifade edeyim ki,
öyle bir iharva yaratılıyor ki, sanki meydana gel
miş olan hayat pahalılığının tümü bu 1972 se
nesinin muayyen devresinde meydana gelmiş
tir ve bütün kaıbanat da bu Hükümetin veya
bundan evvelki 1 - 2 Hükümetindir. Hayır. Bu
ekonomik hâdiseleri bilirsiniz, bir zamanda ala
cağınız tedbirleri 1 sene sonra, 2 sene sonra ken
dini gösterir. Bu muayyen bir gelişin ve o dev
re içinde alınmış olan tedbirlerin neticesi ola
rak meydana çıkmıştır, ama biz her şeye rağ
men 1972 senesinde hayat palhalılığı artış hı
zını kestiğimize inanıyoruz ve gerekli tedbir
lerin alınması halinde 1973 senesinde bu mem
leket için şayanı kabul olacak bir fiyat istik
rarının temin edilebileceğine inanmaktayız.

Şimdi bu rapor ele alındığı zaman muhtelif
konuşmacılar tenkit mevzuu da yaptılar rapora;
olabilir, dediğim gibi onlara da hürmet ederim.
Tekrar arz ediyorum, bu benim kendi raporum
dur, 'daha Bakanlar Kurulunun benimsediği bir
rapor haline gelmiş değildir, şu anda, Birtakım
çelişkilerin olduğundan, yanlış olduğundan da
bahsedildi zannediyorum. Olabilir, ama ben böyle
İkinci olarak, taban fiyatları mevzuuna tegörmemekteyim. Çünkü, raporun metni belki tam I mas etmek istiyorum. Bilindiği gibi bu mevzu711 —
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da çok konuşuldu. Gerek sizler, gerek bizler
elimizden geldiği kadar bu mevzudaki görüşle
rimizi ifadeye çalıştık ve geçen seneki tatbika
tımızın, yani muayyen maddelerin fiyatlarında
ı% 10 bir artış, 1 - 2 maddeye de artış yapma
ma sebeplerini uzun boylu izah etmiş' bulunu
yoruz. O bakımdan tekrar bu mevzua değinmek
istemiyorum. Yalnız burada, kanaatimce bir anamesele vardır, buraya gelmek istiyorum. Ben ba
şından beri söyledim, dedim ki, üreticiyi bu
günkü taban fiyatları anlayışı içinde tatmin
etmenize imkân yoktur veyahut onları tatmin
'etme yoluna gittiğiniz takdirde ekonomide den
geyi, fiyat istikrarını temin etmeye imkân yok
tur. Bu fikrimde musırrım ve tekrar söylüyo
rum; çünkü bu çok kolay .bir şeydir aslında.
Hele bizim gibi Hükümetler için bu takdir bu
yurun ki fevkalâde kolay, biz bugün varız bel
ki 5 gün, 10 gün, en fazla 6 ay sonra zaten yo
kuz; binaenaleyh muayyen paraları ver, fiyat
ları yükselt, herkes memnun olsun, seni alkış
lasınlar, gayet muvaffak olmuş bir bakan ola
rak veya Hükümet olarak çekil. Bu gayet ko
lay bir yoldur,. biz bu yola gitmedik. Neden
gitmedik? Çünkü, kanaatimizi hâlâ söylüyoruz
yanlış bir yoldur. Şimdi ne olur? Taban fiyat
larını muhtelif kıstaslar almak suretiyle üreti
cinin hayat .seviyesini yükseltmek için artırdı
nız. Bunun mahzurlarını kısaca ifade etmek is
terim.
Bir kere bunun finansmanı Merkez Bankası
tarafından yapılmaktadır. Yani direkt enflasyonist baskı yaratır, buradan yapılan finans
man. Bugün Toprak Mahsullerinin Merkez Ban
kasına borcu 3 milyarın üzerindedir. Eğer di
ğer mahsulleri de alırsanız bu çok yüksek ra
kamlara baliğ olmaktadır. Bunlar direkt enflasyonist baskısı olan muamelelerdir. Çünkü ne
den? Bütçeden çıkmıyor, Merkez Bankasından
çılkıyor. Birinci mahzuru budur.
İkinci mahzuru, bunların çoğu ihracata mü
teallik maddelerdir. Binaenaleyh fiyatlarını
fazla miktarda artırdığınız takdirde, dış fiyat
ların muayyen seviyelerde olması sebebiyle, ih
racat tıkanıklığı meydana gelir, ihracedemezsiniz. İhraç edemeyince, tüccar girmez zaten, ihra
catçı girmez mubayaa etmeye, mecburdur bir
likler mubayaa etmeye. Birliklerin imkânları
mahduttur, edebilir, edemez. Bir sürü zararlar
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teşekkül eder. Doğru dürüst ihracedemez belki
de; neticede gene büyük zararlar meydana ge
lir.
Ayrıca enflasyonist baskı yarattığı için, ha
yat pahalılığını artırmış olursunuz ve himaye
ettiğinizi zannettiğiniz üreticiyi himaye etme
miş hale gelirsiniz. Bütün diğer halk kitlesi ile
beraber.
Onun için ben bir fikrin müdafaasını yapı
yorum, Ben diyorum ki, taban fiyatlarını an
cak ekonominin icapları kadar artıracaksınız.
Ama bunun yanında üreticiyi himaye için büt
çenize koyacağınız tahsisat ile icabında direkt
veya endireikt sübvansiyon yapmak suretiyle girdi
lerin maliyetini ucuzlatacaksınız ve bu suretle üre
ticiyi himaye edeceksiniz. İşte himaye etmenin
yolu budur ve bu şekilde himaye ettiğiniz tak
dirde hem üreticiyi himaye etmiş olursunuz,
hem ekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını boz
mamış olursunuz. Bunlar söylendi, ifade edil
di. Yalnız bakın bâzı mefhumlarda tam bir
sarahate kavuşmuyoruz. Tenkitler arasında de
nildi ki, haklı olarak, ama gerisindeki mâna
değişik, «İşçilere efendim şu kadar veriyorsu
nuz, memurlara şu kadar milyar veriyorsunuz,
niçin çiftçilere vermiyorsunuz?» Mantık doğ
ru, ama altı yanlış. Çünkü onlara verilen büt
çeden çıkıyor, bütçeden çıktığına göre ve büt
çenizi eğer denk yapabiliyorsanız, bunun enf
lasyonist baskısı olmaz.
Ben onun için diyorum ki, bütçelerimiz yük
seliyor. -50 milyara, 60 milyara, önümüzdeki se
ne kaç milyara gelecek. Bu milyarlar içinde eğer
tarımı hakikaten himaye etmelk istiyorsanız büt
çenize koyacağınız 1 - 2 milyarla sübvansiyon
yaptığınız takdirde işte hallettiniz bütün me
seleyi. Bütün mesele bunu yapabilmek, bunu
göze alabilmek meselesidir. Bununla ben bir
tarım politikası ortaya atıyorum. Bana göre
doğrudur, münakaşa edilebilir ve bunda hiçbir
zaman sınaî kalkınmamızı engelleyelim, onu
küçük görelim demiyorum. Yine bu denge me
selesidir. Memleket kalkınacaktır, sanayi yo
lundan kalkınacaktır; bu doğrudur; ama bu
nun yanında tarımı ihmal edemezsiniz. Bu memleiket tarıma dayanmaya mecburdur, daha uzun
boylu. Binaenaleyh, tarımı nasıl himaye ede
ceksiniz; bütçenize para koymakla himaye ede
J ceksiniz. Yoksa kolay yollardan, sunî yollar-

— 712 —

M. Meclisi

B : 65 • 22 . 2 . İ973

dan Merkez Bankası parayı versin ben de fi
yatları yükselteyim. Çok kolay bir yol bu; ama
biz kolay yola gitmek istemiyoruz. Biz memle
kete hizımet etmek istiyoruz. Bu anlayış içinde
ve bilhassa beni çok tenkit edenlere hitabediyorum: Bunları düşündüğünüz takdirde emi
nim ki bana hak vereceksiniz ve ithamlarını
zın bir kısmının yanlış olduğunu, asgari ölçü
de belki de haksız olduğunu kabul edeceksiniz.
Bu münasebetle bu mevzudaki görüşlerimi
açıklama imkânı bulduğum için de kendimi bah
tiyar addediyorum.
Bunun dışında muhtelif
mütalâalar ileri
sürüldü. Hepsine değinmek istemiyorum; fa'kat mühim olduğu için bir de hayvancılık me
selesine temas etmek istiyorum.
Biliyorsunuz et fiyatlarına narh konmuştu
ve uzun boylu İsrar edildi et fiyatları muayyen
seviyede kalsın diye. Biz Bakanlığa geldikten
sonra uzun boylu temaslar yaptık, uğraştık
ve bu narhı kaldırttık. Bu narhı kaldırttığımız
zaman taıbiî hayat pahalılığı meydana gelsin
diye kaldırmadık; ama şöyle düşünmekte idik:
(Bu da taban fiyatlarının belki başka bir şek
lidir) Fiyatları muayyen seviyede tutacağım
diye üreticiyi kâfi para vermezseniz üretmez.
Neticede belki hemen değil; ama 1 - 2 sene
içinde daha büyük kıtlıklarla karşı karşıya ka
lırsınız. Niteikim et fiyatlarını serbest bıraktı
ğımız tarihten itibaren, et fiyatları arttı tabiî
muayyen bir seviyeye geldi ama ondan sonra
endeksler göstermektedir ki, et fiyatlarında bir
artış meydana gelmemiştir; ama bir taraftan
da başlanmış olan besicilik projesi yürümeye
başladı ve bugün diğer aldığımız tedbirlerle beralber tam tersine bir hâdise ile karşılaşmış
(bulunuyoruz. Bu d a ; memleketimizde kifayet
li miktarda hayvan vardır; ama bu hayvanla
rın değeri pahasına satılması müşkülât arz et
mektedir. Mesele tam tersine dönmüştür. Yani
şu mânada ki, et meselesini hallettik; ama kar
şımıza başka problem çıktı.
Şimdi burada şeker şirketi meselesi vardır
ve şeker şirketi dışındaki besiciler meselesi var
dır. Şeker şirketi, besicilerle muayyen fiyat
üzerinden alınması için anlaşma yapmıştır. Bu
rada bâzı meseleler olmuştur, oraya girmek is
temiyorum; fakat her halükârda biz % 52 ran
dımanlı hayvanları 11 liradan almayı kabul et
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tik ve bu şekilde tatbikata devam ediyoruz;
ama istiyorlar ki çok süratli alınsın. Et - Balık
Kurumu Şeker Şirketi ile anlaşma yapmıştır
ve bu anlaşmaya göre besi müddetlerini nazarı
itibara almak suretiyle Mart sonuna kadar bun
lar bitirilecektir. Anlaşma böyledir; ama biz
başka sebeplerle bunu kifayetli görmedik. Şu
mânada: Bâzı mahzurlar ortaya çıkıyordu ve
şeker .şirketi, besicilerin hayvanlarını tahmin
ediyoruz ki, - vasati bir rakam olarak söylü
yorum - büyük bir kısmını Şubat sonuna ka
dar bitirmiş olacaktır. Belki bir kısmı Martın
10'una, 15'ine kadar gidecektir. Bu suretle ol
dukça süratli bir şekilde bu hayvanlar alına
cak ve besicilerimizin şikâyetleri de - haklı şi
kâyetleri yer yer - ortadan kalkmış olacaktır;
ama mesele bununla da bitmiyor. Bunun dışın
da memlekette bugün 200 - 250 bin baş civa
rında şeker şirketi dışında hayvan besleyen va
tandaşlarımız mevcuttur. Bunlar da acele alın
masını isterler; ama ne yapalım ki şu anda E t
Balık Kurumunun kapasitesi mahduttur, muay
yendir, onun üzerine çıkmaya imkân yoktur.
Elimizdeki bütün imkânları seferber etmek su
retiyle onları da almaya çalışıyoruz. Yalnız ta
biî bir anlaşma olmadığı için serhest piyasaya
vermeleri de ie ab etmektedir. Zaten istenen bi
raz da budur. Bunu kabul etmek lâzım. Yani
memleketteki malı bollaştıracağız, fiyatlar art
mayacak. Bu takdirde de bâzı şikâyetler ola
caktır. «Bizim malımız para etmiyor» diye. İş
te bu denge meselesidir. Biz dışarıdan ithal et
mek suretiyle fiyatları çok düşürelim demiyo
ruz; ama fiyatların artmasını da istemiyoruz.
Denge meselesidir. Şikâyetler olmasına rağmen
et meselesi iyi bir yola girmiştir.
Birtakım şeyler söylendi .«depolarda yanlış
kullanma vardır» diye. Ben de baktım o me
seleye, eğer rakam hatırımda yalnış kalmadıy
sa Et Balık Kurumunun 46 bin metre murabbalı'k 7 'deposu vardır. Bunun kiraya verilmiş kıs
mı, öğrendiğime göre, şu anda 500 metre murabbadan ibarettir, hiç mesabesindedir o da za
manında et alınmadığı için boş kalmış yerleri
kıymetlendirmek bakımından yapılmış bir mu
kaveledir, yakında ortadan kalkacaktır, esa
sen.
Et Balık Kurumu büyük bir gayret içinde
vazifesine devam etmekte ye et meselesi bu an
layış içinde yakında halledilmiş olacaktır.
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BAŞKAN — Saym Bakan, konuşmanız bit
mişse arkadaşlarımın birçok sualleri var, onla
rı tevcih, edeceğim.
TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Devam
la) — Hay hay ©fendim. Ben umumî mütalâa
larımı bu suretle bitirmiş oluyorum.
'Teşekkür ederim.
(BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Çilesiz,
buyurunuz sorunuzu sorunuz.
MiUlSTAFA KEMAL ÇİLEiStZ (Giresun) —
Sayın Başkanım, biraz evvel Sayın Bakanın ten
kitlere verdiği cevap ve anlayış muvacehesinde
nasıl sual soracağımı biliyorum.
Deımakrotik Parlâmanter sistemlerde tenkit
ve tartışmalarla doğru yolun bulunacağına ve
Devleti yönetenlerin, Devlet hayatına doğru is
tikamet vereceğine inanıyorum.
Dış memeketlere yaş meyve ve sebze nak
linde kullanılan FRİNTAŞ isminde bir nakliye
şirketi vardır. Bu nakliye şirketi Gima, Tariş
Pamuk, Tariş - Üzüm, UMA, Ant Birlik, Tarko, Elma Birlik, Selbze Birlik kuruluşları tara
fından meydana getirilmiş bir şirkettir.
Bu •şirkettin 65 milyon lira borcu vardır ve
bu (borcun faizlerini dahi ödeyemeyecek durum'dadır.
BAŞKAN — Bu izafe tarafı. Sorumuz?
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) —
Bu konuda hassasiyetinizi biliyorum Sayın Baş
kanım. Soracağım sorumu.
Bu durumda olduğu halde fındık üreticileri
nin birliği olan Fisko Birliği, bu müflis, yüz
ler karası şirkete nasıl ortak ettirmiştir Sayın
Ticaret Bakanı?
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ve tahminime göre İş Mahkemesinden alman
karara göre 150 bin doları ödemeye Frintaş
mahkûm edilmiştir.
«DAP» isminde bir Bulgar nakliye şirketi
vardır. Bu Bulgar nakliye şirketi ile Frintaş
anlaşma yapmış, asıl kâr getirecek uzun yol nak
liyesini Bulgar Dap Şirketine vermiştir. Sa
yın Bakanın bundan haberi var mıdır?
(Ticaret Bakanlığı suiistimal iddialarına, bu
rada Meclise de getirdik meseleyi, hiç değilse
kamu iştiraki olan bir ortaklığın zararlarını
önlemekten böylesine âciz duruma düşmesi bi
zim için son derece üzücüdür.
Bu durum, Devlet haysiyetine gölge düşüre
cek bir durumdur. Ticaret Bakanı bu kadar
istifamlı, bu kadar karanlık bir duruma el at
mış mıdır? Bunların açıklanmasını Saym Ba
kandan istirham ediyorum. Yalnız uzun nutuk
larla değil donelerle açıklanmasını rica edece
ğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Saym Ticaret Baka
nı.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, bir kere şu hususu ifade edeyim
ki, Frintaş bilindiği gibi zamanında, eğer
yanılmıyorsam, Devlet Plânlama Teşkilâtının
öncülüğünde kurulmuş bir anonim şirkettir ve
bunun - hissedarları da ifade buyurulduğu gibi
esas itibariyle muayyen birliklerdir.

İkincisi; FRİNTAŞ'in Yönetim Kurulunun
ilk toplantısında alman karar, Münih'te bir şu
benin açılması olmuştur ve Münih'te masraflı
bir şuıbe açılmıştır. Bu şubenin müdürlüğüne
de nüfuz sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanının
arkadaşı olan bir zat 12 50O lira net maaş ile
tayin edilmiştir. Ticaret Bakanının bundan haheri var mıdır?

Ticaret Bakanlığının bu müessese ile müna
sebeti bir anonim şirket olması dolayısıyledir.
Bir de birliklerin hissedar olması dolayısıyledir.
Yani, direkt bir münasebeti olmayıp, dolaylı bir
münasebeti vardır. Ancak bilindiği gibi anonim
şirketler kendi statülerine uygun şekilde ha
reket etmekte ve ancak bir suiistimal veyahutta
Ticaret Bakanlığının el koyması lâzımgelen
bir husus meydana çıktığı takdirde, gayet tabiî
Ticaret Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun,
diğer alâkalı bakanlıklar bu işlere elkoymaktadırlar.

Üçüncüsü; F R İ N T A Ş t a çalışan şoförlerin
harcırahları 8 dolardır. FRİNTAŞ müessesesi
Merkez Bankasından 8 dolar olarak harcırah
almakta; fakat şoförlere 7 dolar ödemektedir.
Bir kısım şoförler işten çıkarılmak tehditleri
altında kalmış; fakat bunların içerisinde bâzı
ları bu tehditleri seriye iterek şikâyet etmiş

Benim bildiğim kadarı ile bu müessese zaman
zaman kötü çalışmış, birtakmı ihbarlar olmuş,
hâlâ olmaktadır. Her işinden ayrılan, kendisin
den sonrası hakkında ihbara başlamış ve bu
böylece devam edip gitmektedir ve anladığıma
göre bu anlayış devam ettiği müddetçe de böy
le gidecektir.
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Biz geldiğimizden beri yakînen, mümkün ol
duğu kadar alâkadar olmak suretiyle bu mües
seseyi düzeltmeye gayret sarf ettik. Dediğim
gibi direkt tesirimiz olmamakla beraber müm
kün olduğu kadar işlerin iyi gitmesine çalıştık
ve bâzı tedbirler arkadaşlarımız tarafından za
man zaman gösterildi ve bana ifade edildiğine
göre son zamanda eski hüviyetinden bir miktar
kurtulmuş ve ümitli bir hale gelmiştir. Bu ara
da esasen gerek Bakanlığımız müfettişleri, ge
rekse Maliye Bakanlığı müfettişleri bütün ih
barları ve ortaya atılan meseleleri tahkik etmek
tedirler ve bu tahkikatın neticesine göre de ha
reket edilmektedir.
Münih bürosu meselesine gelince, biz - ar
kadaşlarımın verdiği bilgiye göre - Ticaret Ba
kanlığı olarak buna müsaade etmiş değiliz ve
yine şimdi arkadaşım not gönderdi, öğrendiğine
göre bu büro da kapatılmıştır. Binaenaleyh, Ti
caret Bakanlığının müsaadesi diye bir şey mevzuubahis değil.
Fisko Birliğin nasıl hissedar oluşuna gelin
ce, Fisko birlik te kendi yetkileri içinde hare
ket etmektedir, bu yetkilerini kullanmış, buna
hissedar olmuştur. Ondan evvel de Gfima var
dı, Gima çıkmış, Fisko Birlik girmiştir. Bina
enaleyh, Devlet sektörünün bir müessesesi çı
kıp başka bir müessesesi girdiğine göre belki
büyük bir sakınca olmayabilir, ama tetkik ede
yim, tetkikatımdan sonra öğreneceğim, bunlar
hakkında şu anda bilgim yok.
Yine ifade buyurulan Bulgar nakliye şirke
tiyle olan meselesine gelince; bu da bir anonim
şirketin yapmış olduğu bir muameledir. Eğer
bir usulsüzlük varsa, bir suiistimal varsa lüt
fetsinler, bize bildirsinler derhal tahkikatını
yaptıralım, gerekli tedbirler alalım ve suçlu gö
rülenlere de lâyık oldukları cezayı verdirelim.
Bu mevzuda söyleyeceklerim bu kadar efendim.
BAŞKAN — Sayın Meviüt Ocakçıoğlu, bu
yurunuz efendim.
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın
Başkan, tüketim mallarında maliyet ile tüketi
ciye satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkları ol
duğu, fiyat artışlarına aracıların koydukları fa
hiş kârların sebep olduğu iddia edilmektedir.
Ayakkabı ile nebatî yağları misâl vererek Sa
yın Bakanlıktan keyfiyeti yazılı olarak sormuş
tum. Uzun zaman geçtiği halde maalesef bir
cevap alamadım, şimdi tekrar soruyorum:
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Sayın Bakanlığın bu hususta yani, tüketim
mallarında maliyet ile satış fiyatları arasındaki
kârlar üzerinde bir teknik araştırması, bir tespi
ti, düşündükleri bir tedbiri var mıdır 1
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, daha evvel de ifade etmiştim,
bu bir kanun mevzuudur. Filvaki bizim araştır
malarımız vardır, her gün rakamlar önümüze
gelmektedir, fiyat hareketlerini günü gününe
takip etmekteyiz; ama tedbir mevzuunda Tica
ret Bakanlığı bâzı yetkilerle mücehhez olması
lâzımdır ki, işaret buyurulan hususlara el atabil
sin. Bu şu anda daha fazla belediyelere veril
miş bir salâhiyettir. Diğer bâzı bakanlıkların
da salâhiyetleri vardır; fakat Ticaret Bakanlı
ğının sarih bir salâhiyeti şu anda mevcut de
ğildir.
Bunun içindir ki, biz Ticaret Bakanlığının
Teşkilât Kanununu hazırlamış ve ifade buyuru
lan salâhiyetlerle teçhiz edilmesini öngörmüş
bulunuyoruz. Bu kanun çıktıktan sonra daha
rahat vazife görmek imkânı bulunacaktır.
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın
Başkan, teknik araştırma üzerinde bize bir mi
sal verebilirler mi? Şu madde üzerinde tetki
kini yaptık, maliyeti şu, satış fiyatı şudur diye.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI NAIM TALÛ (Devam
la) — Efendim, şu anda tahmin buyurursunuz
ki, bütün rakamların hatırımda kalmasına im
kân yok, ama zatiâlinizin Bakanlığıma tevcih
buyurulan suali önüme geldi. Tahmin ederim ki,
yarın, öbürgün imzalayıp zatiâlinize takdim ede
ceğiz, vakitsizlik dolayısıyle gönderememiş bu
lunuyoruz. Mesele o zaman daha sarih hale ge
lecek.
BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, bu
yurunuz efendim.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Sayın Başkan, 3 yıldan beri Türkiye'de hubu
bat fiyatlarına zam yapılmıyor ve bu pek çok
politikacının da elinde haklı olarak hükümet
lere tevcih edilen bir hücum vasıtası olmuştur.
Bendeniz bir hususu merak ediyorum, bu ko
nu üzerinde pek çok duran hatiplerden birisi de
bendenizim, şimdi Sayın Bakanı dinlediğim za
man rahatladık, ama bu kubbenin altına münha
sır kalmak üzere...
BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, bunları beyan
etmeyin.
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GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Sayın Başkan, takdir buyurursunuz ki, bir büt
çe hakkında tüzük icabı 6 kişi konuşabilir ve
ondan sonra her iş biter. Hiç olmazsa soru
vesilesiyle birtakım tutumları genişleterek so
ruyu daha rahat kabul ettirme imkânını bulalım
ve böylece de tatmin olma olanağına erişelim.
Şimdi Sayın Bakanın konuşmalarını hassasi
yetle dinledim, şu noktaya temas ettiler; «Şayet
bu fiyatlar artar ise Merkez Bankasına tevcih
eder. Bu fiyatlar artarsa dış piyasa ile rekabet
imkânı kalmaz, bu nedenle bir bozukluk meyda
na gelir. Bugün fiyat artırmak bunlar için ka
bil değil, ancak girdilerde birtakım tasarruflar,
indirimler yaparak, şeklinde» buyurdular. İfade
ettiklerine göre. Bugün ellerindeki tespit ve
tâyin ettikleri norm bu oldu.
Bunlardan 1970 yılından bu yana buğday fi
yatları ve benzeri tahıl fiyatları her yıl muha
faza edilmekte ve hayatın o günden bu yana
asgari % 50 arttığı Hükümetin de beyanlarıyle
kabul edilmektedir. Girdilerin meselâ o gün
50 bin liraya alman traktörün bugün 90 bin li
raya hem de çok zor olarak köylünün eline geç
tiği gerçek bulunduğuna göre, elan Hükümeti
miz ve Ticaret Bakanlığı bu yıl da bu fiyatlara,
tahıl fiyatlarına zam yapılmamasına kararlı mı
dır, değil midir?
TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Devam
la) — Efendim, müsaade buyurursanız yine ra
pora dönmek zorunda kaldım. Tedbirlerin üçün
cü maddesinde şöyle yazmış bulunuyorum; «Fi
yat genel seviyesi artışlarında ve ihracatın güç
leşmesinde önemli ölçüde rol oynadığı için taban
fiyatlarına 1973 yılında yapılacak olan zamlar
mutedil, fakat üreticiler açısından tatminkâr öl
çülerde tutulmalıdır.»
Zannediyorum sualinizin cevabını veriyor bu
efendim.
«Bu mutedil zam politikası tohumluk, fide,
akaryakıt, gübre ve ziraî makine gibi konular
da imkân ölçüsünde yapılabilecek azamî indirim
ler yoluyle desteklenmeli ve böylece üreticinin
gelirlerinde reel bir artış sağlanmalıdır.» demiş
bulunuyorum, raporumda.
Bunun mânası zannediyorum bir dondurma
değil, ancak, arz ettiğim gibi ekonominin gelişi
mine uygun mutedil bir zam politikasıdır, ayrıca
yan destekleri de getirmek suretiyle.
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Ayrıca şunu ifade edeyim ki, üç yıldan beri
zam yapılmadığını buyurdunuz. Şimdi çok de
ğişiktir buğday çeşitleri, biliyorsunuz, ben size
misâl olarak arz edeyim, birinci sınıf makarna
lık Anadolu - Trakya destekleme alım fiyatı
1965 - 1966'da 86, 1966 - 1967'de 86,1967 - 1968'de
86, 1968 - 1969'da 86, 1969 - 1970'te 88, 1970 1.971'de 95, 1971 - 1972'de 106.
Demek ki, 1970 senesinden sonra her sene
aşağı - yukarı 1970 ve 1971'de iki sene zam
yapılmış bulunuyor. Ya;nd üç sene arka arkaya
zam yapılmış değil, 1970 ve 1971'de yapılmış ve
»197(1 'de de tüm tanıla yapılan zam, hatınmida
yanlış kalmamışsa % 18 nispetimde olmuştur.
Onun için, yalnız bu sene hakikaten zarcı yap
mamış bulunuyoruz. Tabiî 1973 senesinde meselle
tetkik edilecek ve 'ekonominin icaplarına göre
hareket edilecektir, bunda hiç şüpthe yoktur. Bu
•mevzuda bilhassa şunu ifade etmek isterim. Ta'hıl, 'buğday meselesinde memleketimizin muhte
lif bölgelerinde bir ayırım yapma zarureti var
ıdır. Yaıni, tahıl meselesinin halledilememesinin
bir sebebi de şimdiye kadar bu ayırımın yapıl
mamış olmasıdır. Çünkü Orta - Amadıoluda üre
tilen buğday ile Ege'de üretilen buğdayın, Çu
kurova'da üretilen buğdayın büyük farkı vaırdır. Yan ürünü olması bakımından, verim bakı
mından,- ve umumî gelirler 'bakımından,
Onun için tek fiyat uyguladığımız takdirde
(birtakım problemler çıkıyor. Biz bakanlık olarak
ıgeliri az olan, verimi az olan ve yan geliri ol
mayan bölgeler için değişik bir fiyat politikası
tatbik etmek içini çalış imalar yapmaktayız.. Keyfiyeıti Tarım Bakanlığıma intikal ettirdik, orası
da yapmaktadır. Ümidediyoruz ki, bu sene biz
veya bizden sonra gelecek hükümetler daha raihat bir politika takibetme imkânı bulacaklar
dır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz, ikin
ci sualinizi sorunuz.
OENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) —
1972 Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının muhtelif
fonlardan
- bunların elbette rakamlarını şu anda bilmek
mümkün o'lmayaeak, ya'zılı cevap vermeye hak
ları olur - Türk köylüsüne ve çiftçisine vermiş
olduğu kredinin miktarı 1972 Aralık ayı sonu.
itibariyle ne kadardır? Bunun 1972 Aralık ayı
sonu itibariyle talhsilâıtı ne kadardır? Duydu-
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ğuınuza göre ara yerde pek faıhiş bir fark var
dır. Geri kalan yani bakiye için Hükümet ne düşünm'ektedir? Köylünün bitmiş halde bulundu
ğu bir gerçek olduğunla göre, hacizlere devam
edilecek midir, satışlara devam •edilecek midir?
TÜJOARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, müsaade buyurursanız bu sua
linize yazılı olarak cevap vermek isterim.
BAŞKAN — Buyurun sayın Yorulmaz, üçün
cü sorunuz?...
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Bugün veya dün öğlen radyosunda yine iyi bir
haber duyarak rahatladık. Zannediyorum Sa
yın Ticaret Bakanlığınım valilere göndermiş ol
duğu Ibir genelge idi. «(Elinizdeki mevzuat gere
ğince pahalılıkla mücade edin, hayat pahalılığı
nı önleyin,» buyurdular.
Tahmin ederim bumdan kasıt belediye mev
zuatlarıdır, olabilir.
Bendeniiz bir yıil evvel bir soru tevcih efttim
Ticaret Bakanlığına; tralktör fiyatları ve otomo
bil fiyatları üzerimde bâzı sorulandı. 302 Mer
cedes için enterasan bir sorum vardı ve gayet en
teresan da bir cevabı vardı Bakanlığın.
Şimdi soruma geliyorum : 302 Mersedeısleırtoı
fiyatları 3175 bin olarak Ticaret Bakanlığı tara
fından tespit edildiğini duydum. Fakat bu oto
büslerin fiyatları piyasada 800 bin, 1 milyon li
ra olduğunu o sorumda kendilerine ihbar ettim.
Verdikleri cevap aynen şöyle idi.
BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, rica edeceğim.
Siz nasıl bendein sorunuzun cevaplanmasını ri
ca ediyorsunuz, ben de bu Mecliste düzeni sağlamafk için sizden rica ediyorum.
OENGİZHAN YORULMAZ (Anka,na) —
Ne dedim 'efendim, yanlışlık nerede ?..
BAŞKAN — Hayır, yanlışlıjk meselesi değil,
aldığınız cevabın burada beyan edilmesi, soru
zımnında bahis konusu olamaz. Sarih olarak,
'açık olarak sorunuzu tevcilh edeceksiniz, lütfen.
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Oraya geliyorum efendim.
Cevaben dediler ki, «Bizim . bunu, piyasayı
kontrol imlkânımız olmadığı için dışaırdakine ka
rışamıyoruz.» Acaba bugün Sayın Bakan aynı
kanaatte midirler?
TİCARET BAKANI NAÎM TALÛ (Devam
la) — Efendim, zannediyoırum muhterem arka
daşımız bir yanlışlık içindeler. Şu mânada ki,
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(bunun muhatabı Sanayi BakanİTgıdır, mutlaka
bize intikal etmiştir cevapta bizden çıfkmış ola
bilir ama cevap, Sanayi Bakanlığının vermiş ol
duğu cevaptır. Çünkü mevzu, Sanayi Bakanlığı
nın mevzuudur.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Çiloğlu, bu
yurun efendim, sorunuz.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan; pamuk taban fiyat
ları mevzuunda bir hususu soracağım. Sayın
Başkan, Tarım Satış Kredi Kooperatifleri Bir
liğine, pamuk alım fiyatları olarak, meselâ
AND Birliğe 5 lira baş fiyat bildirilmiştir.
Ekim ortasıına kadar 370 kuruştan alım devam
etmiştir. Fakat bu sırada özel sektör 400 ilâ
405 kuruş üzerinden piyasadan mal almıştır.
Birilikler ve diğer yan kuruluşlar piyasadan
kâfi miktarda mal alamadıklarını Bakanlığa
muhtelif raporlarında intikal ettirmiştir. Va
tandaşın ürününün bitmesine yakın bir za
manda , alunmış ve alınacak malların 405 ku
ruştan alınmasiMi Bakanlık bildirmiştir. Hattâ
birlikler bütün hesaplarıma, defter ve kayıtla
rına 405 kuruştan tahakkuk yaptırarak müs
tahsil üzerine işlem yapmışlardır.
Şimdi ikinci bir emirle, bu arada yapılan
35 kuruşluk farkın iptal edildiği, ortakların,
yüzbiınılerce ortağı alâkadar eden bu muamele
nin geriye alınması, birliklere bildirilmiştir.
Birlikler de ortaklarına tebligat yapmışlar,
borçlarını bu farktan tasfiye eden ortaklarına
yeniden borç tahakkuk ettirmişler ve muame
leye koymuşlardır.
Sayın Bakan, piyasada özel sektörün 405
kuruştan pamuk alıp, iç piyasanın! yüksek oluşu
vesilesiyle para kazanıldığı bir devirde nasıl
oluyor da, 405 kuruştan tahakkuk ettirilen bir
muameleyi dahj Türk çiftçisine fazla görüp
muameleyi geri almaya karar veriyor?
BAŞKAN — Bunun cevaplandırılmasını is
tiyorsunuz.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Bu
nun cevaplandırılmasını istiyorum, bu bir.
BAŞKAN — Buyurunuz oturunuz, bir da
kika. Bu sorunuz cevaplandırılsın, ikinci so
runuzu daha sonra sorarsınız.
Buyurunuz Sayın Bakan.
TİCARET
BAKANI NAİM TALÛ (De
vamla) — Efendim, bu mevzuu tetkik etmem
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lazım. Şu anda itiraf edeyim hatırlayamadım.
Mevzuu tetkik edip, yazılı olarak cevap veri
rim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çiloğlu,
ikinci sorunuzu sorunuz.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanın biraz ömceki izah
larında taban fiyat politikasında eğer çiftçiyi
tatmin edici fiyat ilân edilirse bunun Merkez
Bankasına intikal edeceği ve oradan da Mer
kez Bankası tarafından karşılanacağı için bu
nun enflâsyona tesiri olacağı ileri sürüldü.
Halbuki bugün 100 kuruşa alman buğdayımı
bu meikette kepeği 100 - 105 kuruşa satılmak
tadır.. Eğer Sayın Bakan inıammazlarsa is
tedikleri şekilde bunu ispata hazırım. Bu du
numda nasıl oluyor da kepeği 100 kuruşa sa
tılan buğday çiftçiden 100 kuruşa alınabilir 1
Bunda da eniflâsyanıist tesiri olacaktır diye
masraf olarak girdilerde ucuzlatıcı hiçbir tesir
yapılmadığı halde, memleketimizde buğday
üretenin % 48, tüketenin de % 52 olduğu na
zara alınarak hareket edildiğinde az bir kitle
tarafından üretilip çok bir kitle tarafından
tüketilen böyle bir ürünüm taban fiyatını yük
seltenleyiz demek politikası devam ediyor mu?
TÎÖARET BAKANI NAÎM TALÜ (De
vamla) — Efemdim, zannediyorum umumî iza
hatımda sayın arkadaşımızın sormuş olduğu
suale aynı mesele ile ilgili izahatımda cevap
vermiştim. Ancak şunu da ifade edeyim ki,
bu mevzuda zaten benim tek başıma burada
cevap vermeme imkânı yoktur. Bilindiği gibi
bu bir Hükümet meselesidir. Binaenaleyh, alâ
kalı merciler hazırlıklarını yaptıktan sonra
meseleyi Hükümete getirdiler İktisadî Kurulda
ve Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonıra
ancak bir karar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan
benim Ticaret Bakanı olarak şu anda • şöyle
olacak veya böyle olacak şeklinde bir fikir serdetmeme imkân olmadığını kabul buyurursu
nuz zannediyorum.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — S a 
yın Başkan, üçüncü sorum şudur : 1971 yılında
çeltiğin taban fiyatı hiçbir masraf nazara
alınmadan! tespit edildiğinden üretici1 perişan
hale düşmüştür. Piyasada 375 - 400 kuruşa pi
rinç satılmıştır. Vatandaş bu durumdan şikâ
yetçi olduğundan 1972 de çeltik ziraati yapma
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mış ve bu yüzden de piyasada pirinç 700 - 800
kuruşa çıkmıştır. Bunun sorumlusu kimdir?
TİCARET BAKANI
NAİM TALÛ (De
vamla) — Bunun sorumlusunun kim olduğu
nu tespit etmek salâhiyetini 1 kendimde ben gö
remiyorum. Gerekli merciler bumu tespit eder
efendim.
BAŞKAN — Sayın Güley buyurunuz efen
dim.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan,
51 nci Birleşimde gübre konusunda gündem
dışı bir konuşma yapmış ve bu konudaki gö
rüşlerimizi mümkün olduğu kadar anahatlariyle ifade etmeye çalışmıştım. Hükümetin gö
revli üyelerimden ve her şeyden evvel partilerüştü Hükümetin üyelerinden gerekli cevabı
alamadım. Bu görüşmelerim tutanaklara da
geçmiştir ve tutanaklar şu anda elimdedir.
Sonra Hükümetin başı da bütçe dolayısıyle bu
radadır.
BAŞKAN — Sayın Güley, Ticaret Bakanlı
ğına taallûk eden kısmına geçin lütfen. Tica
ret Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz, Hüküme
tin başı burada tesadüfen bulunduğu cihetle
Hükümet Başkanıma ait bir konunun sorul
ması mümkün değil. Münhasıran Ticaret Ba
kanı kürsüde onun görevi ile ilgili mahiyette
olacak sual.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Gübre mevsi
minde müstahsil peşim para bulamamakta ve
Ziraat Bankasına da çoğunlukla borçlu oldu
ğundan bu yoldan kredi de alamamaktadır.
Zirai Doınatım Kurumu bu gibi üreticilere Ban
ka teminat mektubu ile vadeli gübre vermekte
ise de, Ziraat Bankası başta, hiçbir banka ticarî
kredisi olmayan büyük, küçük üreticiye tüccar
kefaletiyle 'dahî teminat mektubu vermediğin
den bu olanak nazariyatta kalmaktadır. Bun
dan dolayı üretici peşin para bulmak zorunda
kalmakta...
BAŞKAN — Anlıyorum Sayını Güley, şim
di sıkıyönetim hakkında burada Hükümetin
başı vardır diye bir soal sorabilir misiniz? Soramazsuniız. Ticaret Bakanlığına taallûk eden
hususlar varsa o noktalar üzerinde soruları
nızı sorunuz. İlişkili olabilir, hem Tarım Baka
nını, hem Ticaret Bakanını ilgilendiren nokta
lar varsa onun kendisine taallûk eden kısmını
Ticaret Bakanı belki cevaplandırır, onu sorun.
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Şimdi Sayın
Başkan sorumu oraya getireceğim. 5 - 6 soru
hazırlamış bulunmaktayım arz ediyorum :
1. Tarım Kredi Kooperatiflerine gübrenin
ortaklara intikalimde % 5 peşin alma usulünün
kaldırlıması düşünülmekte midir?
t BAŞKAN — Sayam Bakaın, lütfen bunu ce
vaplandırınız.
TİCARET BAKANI
NAIM TALÛ (De
vamla) — Efendim, hepsini tetkik etmemiz icabedecekir. Okuduktan sonra yazılı olarak ce
vap veriririz efendim.
BAŞKAN — öyle istiyorsunuz, pekj efen
dim.
FERDA GÜLEY (Ordu) — t kinci sualim :
Kooperatiflere Ziraat Bankasınca tahsis
olunan gübre kredisi limitlerinin
artırılması
düşünülüyor mu ?
3. Ziraat Bankasınca üreticiye peşim para
ödemek gücü olmadığı için yılda iki kez gübre
kredisi verilmesi; hem yazlık, hem kışlık
gübre ihtiyacımın zamanında karşılanması için
bunun verilmesi düşünülüyor mu?
4. Yalnız üretici için teminat mektuplu
satışlardaki % 25 peşin alma usulünün kaldı
rılması düşünülmekte midir?
5. Tüccar kefaleti yerine çiftçilerin bir
birlerine müteselsil kefalet usulüyle
gübre
temin etme olanağımın sağlanması düşünülü-'
yor mu?
6. İhtiyaç belgesi 500 kiloya kadar jstenımemelidir, dileğinde bulundum. Böyle bir du
rum var mıdır ?
TİCARET BAKANI
NAIM TALÜ (De.
Devamla) — Tetkik edip yazılı olarak cevap
vereceğim efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
'Sayını Ali Turanlı, buyurunuz efendim.
ALİ AVNt TURANLI (Adıyaman) — Sayın
Başkan, sorularım daha çok temenni mahiye
tinde olacaktır. O da mahalli bir istek olarak
şudur : Malûm olduğu üzere Adıyaman/ vilâ
yetinin nüfusu 400 bin civarında bulunmakta
dır ve bunun % 90 'ı da hububat ziraati ile
meşgul olmaktadır. Yalınız il merkezinde hu
bubat alım istasyonu vardır. 11 merkezine
100 - 150 kilometre mesafede ilçelerin köyleri
vardır. Bu mevsimde nakliyat fiyatları da
yükseldiğinden, çiftçi kendi mahsulünü aşağı
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yukarı 7, 8 kuruştan nakline imkân bulama
makta ve bu da çiftçini/n büyük mağduriyetine
sebebiyet vermektedir. Bu itibarla ilimizin
Doğu kesimindeki ve nüfusu 50, 60 bitilin üstüntünde olan» Kâhta İlçesi merkezinde ve onum
çevresinde olan Gerger ve Samsat'da, bu böl
gede, bir ofis alım merkezimin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğini istirham ediyorum.
Yazılı olarak da cevaplandırılabilir.
TİCARET BAKANI
NAIM TALÛ (De
vamla) — Sayın Başkan, tetkiki icabettiren
bir mevzudur. Müsaade ederseniz tetkik ettik
ten sonra arz ederim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Kabadayı, buyurun.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın
Başkan, bu seme çekirdeksiz üzüm mevzuu
' müstahsil için matem, tüccar için altın yıl oldu.
Borsanın ilk açıldığı günlerde Ege'de gezmek
te idim. Tüccar sınıfı basın vasıtasıyle 120,
130 bin ton civarında çok şişkini bir üzüm re
koltesi haberi yaydı. Gezdiğim yerdeki müs
tahsilden öğrendim ki, bu rakam 60, 65 bin
tonu zor bulacak. Müstahsile taban fiyatları
nın düşük verileceğini ve dolayısiyle kendile
rinin mağdur olacaklarımı söylediler. Yetkili
makamlara telgraf çektim. «Taban fiyatlarımın'
tespitinin yerinde kaldığı müstahsilin elinden
mal çıkınca üzüm fiyatlarının 8 liraya kadar
çıktığımı» bildirdim.
Geçen geçti. Bu yıl müstahsili koruyucu
taban fiyatları hazırlıkları var mıdır? Sayın
Bakandan bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI NAIM TALÛ (De
vamla) — Sayın Başkan, daha evvel ifade
ettim; bu bir Hükümet meselesidir. Gayet
tabiî alâkalılar tet'kikatlarını yapacaklar ve
meseleyi Hükümete götüreceklerdir. O günkü
şartlara göre en uygun olanı alacaktır efendim.
BAŞKAN — Sayın Eroğan.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir ihtar, bir ikaz veya hitabınıza muha
tap kalmamak içini peşinen söyleyeyim; Tica
ret Bakanlığının Bütçesinin görüşüldüğünü bi
liyorum ve konunun direkt olarak Maliye Ba
kanlığını
ilgilendirdiğini de nevama biliyo
rum.
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Sayım Bakan
kerrat ile tekrarlamıştır;
«döviz rezervleri çok yüksek seviyeye çıktı.»
Bunu İzmir, Ankara ve İstanbul'daki beya
natlarımda tekrarladılar. Bu yükseliş nereye
kadar gidecek ve omlar kasaları taşırıncaya
kadar geldikten sonra mı kullanılacak? Ya
hut bunları hiç kullandırmayıp da sadece bir
övünme vesilesi olarak mı muhafaza edecekler?
BAŞKAN — Buyuranı Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI NAİM TALÜ — Efen
dim, döviz rezervleri meselesi memleketin ha
yatî meselelerinden biridir. Şu mânada ki, eli
mizde kifayetli bir döviz rezervi bulunmadığı
takdirde asgarî ölçüde altı aylık, bir senelik
ithalâtınızı garanti altına alamazsınız, mem
lekette birtakım tereddütler yaratmış olursu
nuz. Bu tereddütler spekülâsyona yol açar,
talepleri arttırır. Bu bakımdan emniyet sübabı
olarak muayyen bir miktarda rezervin bulun
ması lâzımdır.
Bizim rezervimiz son 1970 devalüasyonun
dan başlamak üzere büyük bir artış temposu
içine girmiş ve bugünkü seviyesine gelmiş bu
lunmaktadır. Bilindiği gibi 1971 senesinde ih
racatımız % 15, 1972 senesinde % 30 nispetin
de bir artış göstermiştir. Ayrıca oldukça dü
şük kabul edilecek bir seviyede olan işçi dö
vizlerimiz de 1972 senesinde 740 milyon/ do
lara yükselmiştir. Bütün bunların neticesi ola
rak da rezervimiz artmıştır. Ama bütün ga
yemiz ihracatımızim büyük bir hızla artması
dır. Bunun için . her türlü tedbiri alacağız,
Fakat her sene bu nispette bir artış beklemek
doğru değildir. Bunu elde etmek de fevkalâde
güçtür ve elde edilmediği zaman bunu bir muvaffakiyetsizlik olarak göstermek de doğru
değildir. Bizim memleketimize göre, zaten
plânda da gösterilmiştir; % 8 ile % 10 arasın
da bir ihracat artışı memleketimiz için iyi bir
artış olacaktır.
Bundan suma gelmek istiyorum : Bu artışın
yanında ithalâtımız da bir artış temposu içine
girmiştir ve geçen sene ithalâtta plân hedef
lerimi geçtik; bu sene de plân hedeflerini geçe
ceğimizi zannetmekteyiz.
Bunun neticesi olarak şunu arz etmek iste
rim ki, bir kere rezervleri saklamak, taşırmak
diye bir mevzu yoktur. Plânımızda öngörülen
hedefleri de aşacak şekilde ithalât yapılmak
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tadır. Ama bundan korkmuyoruz, çünkü itha
lâtımızın bünyesine baktığımız zaman, istih
lâk maddeleri ithalâtının umumî ithal hacmi
içinde % 5 . 6 civarında olduğunu görürüz.
Demek ki, memleketimize hammadde ve yatı
rım maddesi getirmekteyiz ve bunun için de
mümkün olduğu kadar liberasyona gitmekte
yiz. Yani ithalât hacmi yavaş yavaş
büyü
mekte ve memleket ekonomisinin ihtiyaçlarını
tam mânasıyle karşılamaktadır.
Demek ki, ihracatımız bu son iki senede
yapmış olduğu aşamayı bundan sonra kolay
lıkla yapamayacaktır. Buna mukabil ithalât
hacmi mütemadiyen artmaktadır. O bakımdan,
rezevrlerin aynı tempo içinde artması mevzuıtbahsolmayacaktır, kanaatime göre. Belki
ayna seviyeyi dahi muhafaza etmek mümkün
Olmayacaktır. Ama her halükârda önümüzdeki
dört beş sene için hiçbir tehlike yoktur. Bi
raz düşmek imkânı mevcudolmakla beraber, ki
fayetli rezervimiz vardır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Nevşehir Milletve
kili Hüsamettin Başer, Başkanlığa göndermiş
olduğu bir yazıda şu soruları sormaktadır
«Özel bankaların sanayi yatırımı ve işletmele
rine kredi açmadıkları, kayıtlarınım tetkikinden
anlaşılacaktır. Buna bir tedbir getirmek istiyor
musunuz ?
Bankaların 1971 yılında ikramiye, reklâm
ve propaganda masrafı 300 milyon lirayı geçi
yor. Televizyondaki raklâmın otuz saniyesi
on bin lira bunun dışındadır. Bunlar arasın
daki rekabeti önlemek için bu masrafı azalt
mayı düşünüyor musunuz ?:»
Sual bu efendim.
TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Devam
la) — Efendim, bu esas itibariyle daha fazla
Maliye Bakanlığına teveccüh ötmesi icabeden
bir sual. Mamafih biraz bildiğim mevzu olduğu
için kısaca ifade edeydim.
Bankaların reklâm ımevzuu üzerinde çok
durulmuştur. Ama unutmamak lâzımdır ki Ban
kalar mevduat toplayan müesseselerdir ve mev
duatın azalması halinde .mieımleket bâzı müşkül
lerle karşı karşıya kalabilir. O bakımdan me
seleyi müsamaha ile karşılamak lâzıımıdır. Yal
nız bu bizi «Ne kadar olması lâzım?» meselesi
ne götürür. Biliyorsunuz ki, son zamanlarda bu
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mevzuda oldukça mühim karar ve tedbirler
alınmış bulunmaktadır. Bankaların gayrimen
kul ükraımiyeleri ortadan kaldırılmıştır; verebi
lecekleri ikramiye nispetleri tedricen azaltıl
maktadır ve azaltılmıştır. Ayrıca mevduat ve
ikraz faizleri üzerinde son zamanlarda tedbir
ler alınmıştır; komisyonlar üzerinde tedbirler
alınmıştır. Bütün bunlar Banlkacılık sistemini
daha rahat ve memleket ekonomisine yararlı
şekilde çalışması içirt alınmış tedbirlerdir. Fay
dalarını göreceğimizi ümit etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın Balkan, Saym Ekrem
Saatçi, Gümüşhane Milletvekili aşağıdalki soru
larının cevaplandırılmasını diliyor.
«1. Gümüşhane ilinde Elma Tarım Satış
Kooperatifleri, Elma Tarım Satış Kooperatifleri
Birliğine bağlanmış; birliğin hatalı çalışmaları
yüzünden müstahsil ağır ve ödeyemeyeceği
borçlara girmiş ve hayvanlarını satarak veya
faizle (tefeci yoluyle) para tedarik ederek hay
siyetini korumaya çalışmaktadır. Acaba Sayın
Balkanımızın 1970 yılında elmanın dondurulma-!
sı nedenleri ile müstahsilin düştüğü bu ağır ve
ezici durum hakkımdaki bilgileri olmuş mudur?
Muhterem Bakanımız bu hususta neler düşün•müşlerdir? Müstahsilin bu yönde Ziraat Ban
kasına olan kredi borçları ödenememektedir;
Cumhuriyetimizin 50 nei yılında acaba mahru
miyetlerin mahrumiyeti diyarı Gümüşhane üinin müstahsilinin borçlarının affedilmesi hususu
. düşünülemfez mi? Zaten kredi bu yıl zamanında
verilmemektedir, Bu husus bütün memleketlimi
zin müstahsilini ilgilendirdiği cihetle, diğer ge
ri kalmış illerde de bu hususta düşünceler ne
lerdir? İlimizde bir meyva suyu fabrikası küçük
çapta da olsa düşünülüyor mu?
BAŞKAN — Bu, Sanayi Baikanlığma ait
tabiî.
«Kredilerin, Temmuz, Haziran aylarında ve
rilmesi düşünülüyor mu? Sayın Bakan tarafın
dan gerekli şekilde cevaplandırılmasını arz ede
rimi»! diyor.
TİCARET BAKANI NAIM TALÛ (Devam
la) — Sayın Başkan, tetkiki icaibettiren bir
mevzudur. Müsaade buyurursanız tetkik efcmelk
suretiyle arz ederim.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. Pe
k i efendim.
Sayın Eroğan, buyurun.
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NURt EROĞAN (İstanbul) — Bankalar,
evvelâ ikramiyelerin kaldırılmasına karar ver
diler. Arakasından, verdikleri faizleri, müddeti
uzatmak suretiyle, nevama faiz indirimi yaptı
lar. Bilhassa özel bankaların mevduatlarının
büyük kısmı küçük tasarruflardan temin edil
mekteydi, şüphe yok. Bu 'feüçiülk tasarrufların
sahipleri de paralarını bankalara, belki bir ev
düşer ümidiyle, ya da faizinden istifade ederim
düşüncesiyle yatırmiaktadırlar.
Şimdi, bu ikisi de kaldırılınca, acaba, mev
duat azalması diye bir şey olur mu? Bu olduğu
takdirde, her köşe başında açılmış beş banka
şubesi adedinin ikiye inmesi bankalarda huzur
suzluk doğurur mu ?
BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, bu mevzuda alınmış olan ted
birlerin, ekonomimize ve bankacılık sistemine
faydalı olacağı kanaatiyle alınmış olduğu mu
hakkaktır. Kanaatimiz odur ki, alınmaş tedbir
ler, bankacılık: sistemimiz üzerinde menfî bir
etki yapmayacak ve memleket ekonomisine da-.
ha yardımcı olacaktır.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Ba
kan, Sayın Süleyman Mutlu ile Sayın Memduh
Ekşi'nin sorularına cevap vereceksiniz, sonra.
bitireceğim meseleyi. Sayın Süleyman Mutlu,
buyurunuz.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
Sayın Başkan, haşhaş ekiminin yasaklandığı
yedi ilde Toprak Mahsulleri Ofisd kanalıyle üre
ticiye kaç lira ödenmiştir? Sayın Bakandan bu:
hususu öğrenmek istiyorum. Ye bu ödeme kaç.
yıl devam edecektir
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devamla) — Müsaade buyurursanız yazılı cevap ve
reyim. Çünkü rakamlar yok yanımda efendim.
BAŞKAN — Peki. Sayın Memduh Ekşi, bu
yurunuz efendim.
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Saym Başka
nım, iki yıldır fındık üreticisine, fındıkta tes«
pit edilen taban fiyatında artış olmamıştır. Bu
sene fındık ürününün az idrak edilmesi dolayısıyle, fındık üreticisi silkinti içindedir.
Acaba, bu seneye mahsus olmak üzere hdç
olmazsa, fındık üreticisine, pazarlamanın baş-
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layacağı zamıana kadar bir avans verilmesi Ba I altında enteresan yazılar; meselâ bu Genel
kanlıkça düşünülmekte midir, değil imidir?
Eimıeik - îş'le ilgili aııecmıuada sayın A. Baştürk,
-BAŞKAN — Oturun efendim, peki. Buyu«kendi çıkarları için ülkemizin geleceğini ka
rum ISayın Bakan.
ranlıklara itmek isteyenlere, Anayasanın tanı
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
dığı hak ve özgürlüklerimizin sınırları içinde
la) _ Efendim, bu da tetkik edilmesi lâzım
en ibret verici biçimde karşılık verilecektir»
gelen bir mevzu. Yalnız, daha evvel ifade edil I diyor. Teşvik tedbirleri tasarısının, Plânlamanın
mişti zannediyorum, bir, üreticiyi güçlendirme
da kontrolünün dışında bir yağma sistemi gekredisi vardır. Bu, mahsulün idrakinden ve tes I tirdiği iddiasıyle; «sökül bakalım kredileri, iş
liminden evvel işlemeye başlamaktadır. Büyük
te plân, işte vize, odadan vize, beni teşvik et,
şekilde halletmiştir. Ama bunun dışında bir
neticede, işçinin yevmiyesinden, memurun aylı
tedbir alınımıası lâzımı geliyorsa tetkik ederiz ve
ğından yeni kesintiler yapılacak, köylünün ürü
arz ederim efendim.
nü, yok pahasına satılacak, kömüre, demire, çi
BAŞKAN — Başka soru yok. Teşekkür etele
mentoya, kâğıta, kaleme, deftere zam yapıla
riz Sayın; Bakan.
cak. Bu zamlardan toplanacak milyarlar da, teş
vik fonu olarak, bir kaç açıkgöz firanıanın ce
TÎCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devamıbine indirilecek» vesaire.
la) — Efendim, teşekkürlerimi arz eder, hür
metle selâmlarım yüce Meclisi. (Alkışlar.)
Bizim kanatiimiz odur ki, Türkiye Cumhu
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
riyeti Hükümetleri, Türk Milletinin hakkını,
na Sayın Ekrem Dikmen, ikinci kez konuşma
büyük bir kısmımı ihmal ederek, büyük bir kıs
hakkınız olan on dakikanın, beş dakikasını da
mının hakkını muayyen zümrelere yedirecek
ha önce kullandınız, şimdi beş dakikalık süre
hükümetler değildir; evvelâ, taşıdıkları damga
içerisinde son sözünüzü ikmal edeceksiniz. Bu
lar itibariyle.
yurunuz.
Devlet anlayışı bakımından, bu hususa işti
DP GRUBU ADINA EKREM DİKMEN
rak etmek mlümikün değil. Kaldı ki, kanun ta
(Trabzon) -T- ıŞaym Başkan, muhterem arka
sarısı buraya gelecek, üzerinde görüşeceğiz. Bi
daşlarım;
zimi, parti olarak bu tasarı üzerinde, hattâ ek
Zamanın mlülsaadesi nispetinde, ehemmiyet
sik gördüğümüz hususlar da var. Bir kıısran hu
li gördüğüımıüz bir kaç konuya öğle üzeri tesusları fazla görenler, muhakkak ki fikirlerini
• mas ettik. Şimdi, bir başlka 'konuya temas et
ortaya koyacaklar. Tabiî, kanun gelmeden bizini
mek için söz almış bulunuyorum. Geçen senede bugün fazla bir 'mütalâada bulunmak niye
ki Ticaret -Vekâleti bütçesinin müzakeresinden
timiz yok. Ancak, bu okuduğum tarzdaki mü
istifade edecek, teşvik tddlbirlerdnin, prensip*
talâaların, sureti katiyede, memleketin fayda
, olarak, faydalı olduğunu, taıtHkatrna ıcünvam
sına
olmayacağı inancındayız, işçiler bakımın
edilmesi lâzım geldiğini, tatbikattaki hataların
dan kullanılışı tarzına gelince, bundan evvel
.esas prensibi ortadan kaldıracak: tarzda bir ne
resmî
bir dairemizin neşriyatında, 15 Eylül
ticeye vardırılmamasmı temenni etmdş, beş yıl
1967
ile
31 Mart 1971 tarikleri arasında
lık plânlar, Türkiye'nin kalkınması, millî ge
12 516 0Ö3 OOO liralık yatınım için yapılmış he
lir, istihdam bakımlarından uzun bir . ddkûımasaplar. 2 775 030 ÖCÜ liralık yatırım indirimi
iı\ zaibıtla/ra geçirmliştik.
belgesi verilmiş, bununla ilgili. Fakat, hazine
'Şimdi de, yeni teşvik tedbirleriyle ilgili ola
nin kaybı ile kârı ne olmuş? Rakamları veri
rak, bütçeye beş yüz milyonluk bir külfet ge
yor, kayibı; 1 104 COO COO lira olmuş. Buna mu
leceğinden bahsedilerek, bu muhtelif yerlerde
kabil,
rakamlar olarak, katma
değer olarak
yağma olarak vasıflandırılmaktadır. Sayın Halk
5 995 C
' OO COO lira, faydalarını özetliyor, istih
Partisi lideri, «besleme bir yatırımcı zümre or
dam artışı; 53 403 kişi. Hizmet erbabı geliri,
taya çıkacaktır» diye tesmiye etmiştir. Yine,
yılda 641 €O0 'COO lira, bunun % 10 nispetinde
işçilerle ilgili, işçi sendilkalarıyle ilgili bir kı
Gelir Vergisi kesileceği kabul edilirse, ücret sım yayın organlarında, «yağma» diye vasıf
landırılmıştır; teşvik yağması, binlik liralar ve I leılden kesilecek Gelir Vergisi 64 COO COO lira.
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Gider vergilerinde sağlanacak munzam . hâsı
lat, yılda 834 000 000 lira. .
Yani. kısaca 12 516 000 000 liralık yatırıma
(karşılık, hazinenin 'katlandığı, yıllara
dağrlımış vergi kaybı toplamı 1 754 000 000' lira. Bu
na karşılık, Tlürk ekonomisine olan değişik kat
kıların toplamı; 8 443 000 ÖÖO lira ve yılda da
53 400 kişiye istihdam yaratıyor. Ve Anayasa
mızın teşvik tedbirleriyle ilgili maddeleri de
meydancl?*
Şimdi, özel sektör yatırım/larımn genişletil
mesine de, belli seneler içerisinde belli mik
tarda yatırımları yapıp, millî geliri belli sevi
yelere çıkartmak için ihtiyaç var. Aksi tak
dirde, devletçilikle hepsini halletmek mümkün
değil. Yalnız, bu mecmualar işçi ile ilgili oldu
ğuna göre, tabiî ekonomi bakılmandan bir suali
cevaplandırmak, lâzıım; millî.gelir ne suretle
a r t a r ! Onun içerisindeki emeğin payı nasıl ar
tar? Yani, işçi ne kadar daha fazla imkân ala
bilir?
_____
BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir dakikanız
var.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Hay hay
'Sayın Başkan. Bunu, özendiğimiz Batıda, ce
vabını işçilerin kendileri veriyor. İşçi sendika
ları özel teşebbüsçlü partileri iktidar yapıyor
lar; niye? Çünkü tecrübe ederek öğrenmişler,
ö'zel teşebbüsçü sistemler, sosyalist sistemlere
nazaran millî geliri daha fazla artırıyor, işçi
bundan daha fazla pay alıyor. İşçilerin sendi
kalaşmaları ve böylece haklarını daha iyi arıyabilmeleni imkânları rahat ve kolay oluyor.
Birinci Erim Kabinesi sırasında bu iddiala
ra iştirak edenlere bir hususu hatırlatmak iste
rimi. Birinci Enim Kabinesi sırasında bile eko
nomik şartlar sıkıştığı için işçilere bâzı işaret
ler verilmiştir. Devletçiliği daha yüksek sevi
yede tutmak isteyen mesul makamlar bu işare
ti vermiştir. Yani hak alan ilmeleri bakımından
tahdit edici sözler gazetelerde yeralımıştır. O
itibarla bu hususlarda özel teşebbüsü bu kadar
yağmacı, vurguncu göstermenin, memleketin le
hine olmadığı kanaatmdayım. Dürüst olan özel
teşebbüsün yanındayız ve Tütk özel teşebbüs
sahiplerinin istisnaları olabilir. Bunun dışında
herkesi dürüst kabul ediyoruz. Devletin eli ko
lu var, imkânları var kontrol etmek onun elin-,
dedir. Teşvik etmek de onun elindedir. Her tür
lü yolsuzluğu tespit etmek Devletin elindedir.
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Bu tekilfleri Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti
getiriyor. Burada Mecliste en olgun şeklini ala
caktır.
O itibarla hülâseten şunu arz etmek isterim
ki, devletçi sistemlerde konuşma yapma hakkı
nı, siyaset yapma hakkını, bu yazıları yazıma,
bağırma hakkını dahi işçiler kayıp eder, sendikalaşamaz; fakat özel teşebbüsü ayakta tutan
demokratik sistemlerde ancak sendikalar, işçi
ler seslerini çıkarabilirler, ha/k sa'hibi olabilir
ler. Yalnız bir çeşit mal üretilmez, rnıüsteMikin
arzu ettiği mallar üretilir, rekabet ortada bu
lunur. Rekabet olunca da işçiler daha çok ra
hatlık tomıin ederler, millî gelir seviyesi yükse
leceği için.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz ta
mamdır, bağlayınız lütfen. '
EKREM DİKMEN (Devamla) — O bakım
dan, özel teşebbüsçü sistemleri müdafaa etmek
te fayda vardır. Üçüncü Beş Yıllık Plânın bu
nispetlerini devletçilik lehine genişletmenin
karşısındayız. 40 seneye yakın zamandan beri
Türk Milleti dişinden tırnağmden artırarak yüz
milyarın üzerinde bir sermaye biriktirek İkti
sadî Devlet Teşekküllerini kurmuştur. Bu ku
ruluşların ise Türk Milletine ne vediğinin hesa
bı meydandadır. Borçlarının tahkik edilme
siyle ilgili kanunlar gözden geçirilirse bu daha
rahat anlaşılır.
O itibarla özel teşeibbüsçü bir sistemde, özel
teşebbüs demokratik sisteme inananlar için mü
dafaa edilmesi lâzım gelen bir prensip, bir inanç
bile değildir; daha ötede müdafaa edilmesi lâ
zım gelen bir hayat tarzıdır. Bunun böyle anla
şılmasında fayda vardır. Hükümetçe getirilecek
tasarılarda teşvik edilecek hususların işçiye, emek
sahibine, millî gelire, müstehlike büyük faydası
olacaktır. Bu anlayışta olduğumuzu ifade bakı
mından söz aldım. Fakat tedbirler başka şeydir,
tatbik etmek başka şeydir. Geçmişte de birtakım
şeyler vardır. Bir misâl vereyim;
BAŞKAN — Sayın Dikm'en, bağlayın,
uzattınız efendim.

çak

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyo
rum, Sayın Başkanım.
Anadolu Cam Fabrikası için yapılan proje
tahsisine zamanında itiraz edilmiştir. Zamanın
Hükümeti ile Hükümet Başkanı Plânlama Müs
teşarına, «Bu tahsisi nasıl yaptınız» diye sual
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sormuştur. «Proje, plânlamaya
koyduğumuz,
vazettiğimiz esaslara uygun olduğu için tahsis
ettik» denilince, «Bundan sonra tahsisler ben
den geçecektir» elenmiştir. Bu tarz tatbikattaki
hatalar, şu veya bu tutu'mlar bir yana, teşvik
tedbirlerinin, biraz evvel hülâsa ettiğim husus
lar içerisinde yanında olduğumuzu, Demokra
tik Parti Grubu adına hulasaten ifade eder,
Yüce Meclise saygılar sunar, Bakanlığın kıy
metli mensuplarını ve sayın Bakanı da hürmet
le selâmlar, muvaffakiyetler dilerim. (D. P. sı
ralarından alkışlar).
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelerin yeterli olduğuna
dair
önerge gelmiştir, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşmekte olduğumuz Ticaret Bakanlığı
hütçesi aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif
ederim.
Kahraman Maraş
Veysi Kadıoğlu
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum.
TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölriım
(Prog.)

Lira

101 Genel yönetim
9 032 297
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiyenler... Kabul edilmiştir.
10)2 Destek hizmetleri
17 547 598
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiy enler... Kabul edilmiştir.
111 Dış ticaretin düzenlenmesi
ve geliştirilmesi
44 551 453
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiy enler... Kabul edilmiştir.
1.12

İç ticaretin düzenlenmesi ve
geliştirilmesi
23 488 065
BAŞKAN — Kabul edenler..,
E tmiy enler... Kabul edilmiştir.
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90Q Hizmet programlarına dağıtılamıyan transferler
2 739 649
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiy enler... Kabul edilmiştir.
Bu şekliyle 1973 Ticaret Bakanlığı Bütçesi
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Mem
leket, Millet hayrına olsun.
C — SAĞLIK VE SOSYAL
YARDIM
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1973 Bütçesinin görüşülmesine geçiyo
ruz.
Bu bütçe üzerinde grupları adına söz almış
1>Ulunan arkadaşlarımın isimlerini takdim ediyo
rum: Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın
Vefa Tanır, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına
Sayın Celâl Sungur, Demokratik Parti Grubu
adına Sayın Süleyman Çiloğlu, Adalet Partisi
Grubu adına Sayın Baha Müiderrisoğlu ve Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Emin Erdinç.
Şahısları adına söz almış olan arkadaşılarımı
takdim ediyorum: Sayın Hasan Tosyalı, Sayın
Enver Akova, Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın
Nuri Yazıcıoğlu, Sayın Kemal Ataman, Sa
yın Seydibeyoğlu ve Sayın Zekeriya Kürşat.
Millî Güven Partisi Grdbu adma Sayın Ve
fa Tanır, buyurunuz efendim. Saat 17,45.
M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR
(Konya) — Muhterem Başjkan, muhterem
milletvekilleri, 1973 yılı Sağlık Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Millî Güven Partisi
Grubunun
görüşlerini arz edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı
Bütçesi üzerinde genel olarak şu konuları eleş>
tirmek gerekiyor:
ıSağlik hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, sıtma
eradikasyonu, verem savaşı, bulaşıcı hastalık
larla savaş, çevre sağlığı, trahom savaşı, ana
ve çocuk sağlığı, nüfus plânlaması, sağlık
propagandası ve tıbbî istatistik, ruh sağlığı,
•kanser savaşı, ilâç kontrolü, sağlık okulları,
yataklı tedavi kurumları, sosyal
hizmetler,
donatım işleri, personel durumu, bütçe duru
mu ve 1973 Sağlık Bakanlığı yatırımları.
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20'ye yaklaşan bu geniş konular üzerinde,
Grubumuz pek çokları üzerinde durmayacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe hazırlıkla
rını yaparken geçmiş senelerin bütçesine göz
atan sözcüler sadece Sağlık Bakanlığında de
ğil, - ama bu bütçe üzerinde konuştuğum için
bunu arz edeceğim, bütün bakanlıklarda ay
nen olmuştur- bütün konular enine boyuna
Bakanlık bütçelerinde bu kürsüye getirilmiştir.
Pek çok haklı tenkitler olmuştur. Pek çok te
menniler olmuştur. Fakat 1961'den 1973'e k a 
dar bütçeleri alırsanız, hemen bütün siyasî
partiler ve kişiler aynı konular üzerinde dur
muşlar, takdir edilenler devamlı takdir edil
miş, tenkit edilenler, deşikler ortaya getiril
miş, ama bir yıl sonraki bütçede aynı tenkit
ler aynen kalmış, ondan spnra yine aynı şey
ler görülmüştür. Bunu niçin arz ettim? Bunu
şunun için arz ediyorum; biziım klâsik bir büt
çe tenkidinden kurtulmamız, bu bütçe tenkit
lerini dinleyen Bakanlık vazifelilerinin ve Ba
kanların da bu tenkitlere büyük bir ehemmiyet
vererek bir dahaki bütçede, yani bir yıl son
raki bütçede bu kürsüye gelmemesini sağlamak
olmaktır. Maalesef bütçelerimizde bu yoktur.
Partilere ayrılan dakikalar, milletvekillerinin
şahıslarına ayrılan dakikalar dolar; bir yıl son
ra aynı dertler, yine aynı dakikaların içerisi
ne girer. Onun için yirmiye yakın sıraladığım
konuların büyük bir kısmına girmek istemiyo
rum. Bunların büyük bir kısmı muvaffak ol
muş konulardır. Bunların bir kısmının da;
bugünün politikasında daha fazla ehemmiyet
kazanan konuların yanında bunlar üzerine fi
kirlerimizi ve görüşlerimizi sevk ©dersek; emi
nim ki yeni seneye Sağlık Bakanlığı Bütçesi
eleştirilirken bir kere daha karşımıza çıkacağın
dan korktuğum için arz etmek istememekteyim.
Sıtma eradikasyonu; her senenin bütçesin
de olduğu gibi takdirle anılan bir konu oldu
ğu için üzerinde durmadan geçeceğim.
Verem savaş; aynen. Türkiye'de vazifesini
yapan, Türkiye'de. kendisine verilen vazifeyi
hakkıyle yerine getiren ve bugün muvaffak ol
muş, başarı kazanmış bir konu olduğu için
üzerinde durmıyacağım.
Keza, trahom savaş ile sağlık nimetlerini
•en ücra köşe dediğimiz yere kadar götürebilen
ana ve çocuk sağlığı hizmetleri de; sadece bu
-
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bütçede grubumuzun takdirlerini kazanacak
konuların içerisindedir.
İ973 Bütçesi içerisinde Sağlık Bakanlığı
bakımımdan ehemmiyet kazanan iki konu var
dır ; Grubumuzun kanaati budur. Bu iki büyük
konudan bir tanesi sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi, diğeri her yıl olduğu gibi dert
olan yataklı kurumlardır.
Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini
sağlamakla görevlidir. Anayasa hükmü. Her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilme
sini daha önceden vazife aldığına göre koruyu
cu sağlık hizmetlerini Sağlık
Bakanlığının
üzerine yüklemiş oluyor böylece. Yani, aşağı yukarı millî sağlık politikası dediğimiz bir mil
lî sağlık politikamız olsun da onda yürüyelim
ıdiye, yıllardır iddia ettiğimiz politika büyük
ıbir yükünü koruyucu sağlık hizmetlerine akta
rıyor.
Sosyalizasyon dediğimiz, yahut sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirmesi dediğimiz büyük ko
nunun içerisinde de koruyucu sağlık hizmetle
ri ağırlık taşır. Koruyucu sağlık hizmetlerin
den bugün Türkiye'de büyük bir şikâyet yok
tur. Türkiye'nin neresine gitseniz, ister sosyalleşmiş bölgeye gidin, ister sosyalleşme sı
rasına girmemiş bölgelere gidin koruyucu sağ
lık hizmetlerinden şikâyet yoktur. Genel Büt
çe içerisinde kendisine ayrılan meblâğ o k a d a r
da mütevazi bir rakamdır: Koruyucu sağlık
hizmetleri ana bütçenin hemen hemen % 10,
% 11 civarında bir miktarını, her gün şikâyet
le karşılaştığımız tedavi kurumları dediğimiz
müessese de ana bütçenin % 89 'una yakın bir
payını alır.
Koruyucu sağlık hikmetlerinden bugün şi
kâyetin olmaması, koruyucu sağlık hizmetle
rinde Bakanlığın büyük bir yüzde ile muvaf
fak olmasının delilidir. Bunu % lOO'e vardıramıyacağım, ama, % 90, % 95 oranında mu
vaffak olmuştur. Bu kadar, % 100'e varmıyan bu konuda neden şikâyetler az?.. Koruyu
cu sağlık hizmetlerinin bugün millî bünyemiz
bakımından ulaştığımız bir seviyede vatandaşı
mız bu kadar hizmeti kâfi görüyor. Haddiza
tında hizmet tam % 100 olmamış; ama vatan
daşımızın bulunduğu seviye, koruyucu sağlık
hizmetlerinde Sağlık Bakanlığının hizmetleri
ni başarıyla neticelendiriyor, yahut başarıy725 —
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la notlandırıyor. Vatandaş, neden ben çiçek
oldum, neden ben kolera oldum, neden ben
ısıtma oldum diye Sağlık Bakanlığını hedef al
mıyor, yakınmıyor neden
hastalandığından,
neden tifo olduğundan; bundan dolayı başları
•notu veriyor. Ama, vatandaş bu koruyucu
sağlık hizmetlerinin % 5, % 10 civarında ek
sik kalan hizmetinden dolayı hasta olup da
tedavi kurumlarının kapısına geldiği zaman
doktor bulamadığı için, yatak bulamadığı için
şikâyeti orada fırlıyor. Aslında bugün tedavi
'kurumları üzerindeki! şikâyetlerin bir miktarı
koruyucu sağlık hizmetlerinden geliyor; ama
vatandaş bunu, koruyucu sağlık hizmetleri
nin içerisinde bu şikâyeti dile getirmiyor. O,
oıeden hastalandığının davasında değil, hasta
landıktan sonra iyi olmasının, yatacak bir
hastane veyahut hastalandıktan sonra çaldığı
kapının arkasında bir doktor istiyor. Onun için,
yataklı tedavi kurumları 1973 bütçesi içerisin
de de büyülk bir dert konusu oluyor.
Bugün sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmcısi, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân içerisin
de 10 milyon nüfusu, Üçüncü Beş Yıllık Plân
içerisinde de 18 - 19 milyon nüfusu içine alacak
bâr hizmet haline geliyor. Aşağı - yukarı nüfu
sumuzun büyük bir kısımını böylece 1973'te baş
ladığımız Üçüncü Beş Yıllık Plân devresiiyle
foeratoer sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
içine alıyor.
Muhterem arkadaşlarım;
Şimdiye kadar sosyalleştirilmLş vilâyetlerde
sıkıntılar devam etmektedir. Bu yıl bu vilâyet
lerin arkasına yeniden vilâyetlerimiz sosyalleş
tirmeye katılacaklardır.
Biz, sosyalleştirmeye ilk defa Doğu'da baş
ladık. Hakikaten Doğu, sağlık hizmetlerinin
ulaşamadığı bölgeilerilmizdi. Bugün bu sosyal
leştirme sisteminde Doğu vilâyetlerimizde bü
yük bir figan yoktur. Eğer, buralardan çok
fazla ses gelmiyor ise, bu hizmetlerin yerine
getirildiği, bu hizmetlerin Doğu'da tam yapıl
dığı kanaati hâsıl olmasın. Nasıl vatandaş,
koruyucu sağlık hizmetleri bakımından memle
ketimizin özel bilinç seviyesinden dolayı şikâ
yetçi değil ise bugün vatandaş Doğu'daki sos
yalizasyonu, sosyalizasyondan önceki durumla
karşılaştırdığı için şikâyetçi olmuyor. Aslın
da hizmet muvaffakiyete vardığı için değil.
- Memleketimizin bir bölgesinde sosyalieşme-
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den evvel 27 bin kişiye bir hekimin düştüğü
bir bölgede bugün 17 bin kişiye bir hekim düş
tüğü için vatandaş sevinç içerisinde. Ama, sos
yalleşmenin muvaffakiyetinde
17 bin kişiye
mi bir hekim düşecekti, elimizdeki hesap yo
la çaktığımız zamanki programımız 17 bin kişi
üzerinden mi idi? Değildi. İşte vatandaş dün
künden iyi olduğu için meseleden şikâyetçi de
ğil, hedefe ulaştığımız için değil.
Bugün dokuzuncu, onuncu senesine vardı
ğımız, dik tatbikatını yaptığımız Muş vilâye
tini alalım sosyalizasyonda.
Bir meselenin muvaffakiyeti her yıl bir
kademe daha ileriye gitmiş olmasında ölçülür.
Şu anda eminim ki Muş Devlet Hastanesinde
çok kadrolar boştur. Varsa bir tane operatör
vardır, bulunabilmişse bir daktiliyeci vardır,
bulunamamış ise rotasyon dediğimiz usulle gi
debilen bir dahiliyeci vardır. Bundan on se
ne evvel başladığınız bir bölgede pratisyen he
kim kadrosu açık, hastane hizmeti erlinde mütahassıs kadrosu açık, bir Muş Devlet Hastanesiıiji bugün sosyailleşmemiş, sosyalizasyona
girmesi de daha mevzuuibahis olmayan bir böl
gemizde, Konya'da veya Antalya'da veyahut
Afyon'da; büyükçe bir kazanın hastanesine gi
derseniz, yani 25 bin merkez nüfusu olan bir
kazanın hastanesine giderseniz kulakçıyı bu
lursunuz, gözcüyü bulursunuz, çocuk hasta
lıkları mütehassısını bulursunuz; en büyük hiz
meti götüremediğimıiz bir kaza
hastanesinde
5'e yakın mütehassıs hekim bulursunuz, ama
sosyalıleşımenin 10 ncu, 11 nci senesinde hâlâ
Muş Devlet Hastanesine 5 tane mütehassıs he
kim götürüp de sıhhî kurul kuramazsınız... Fa
kat vatandaş, ebe olarak, hemşire olarak, sağ
lık memuru olarak 1962'den evvelki Muş ile,
bugünkü Muş'u karşı karşıya getirdiği için is
yan halinde olmuyor. «Ne vardı ki?.. Bunu bul
dum.» diyor, ama bugünkü şartlarda bir kı
sım bölgelerimizde sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi hâlâ hedefine varamamıştır.
Bunu rakamlarla da görebiliriz: Sağlık hiz
metlerini sosyalleştirdiğimiz bölgelerde müte
hassıs hekim olarak 968 kadroya lüzum var.
Mevcut 324, açık 644.
1 222 pratisyen hekime ihtiyaç var. Mev
cut 373, açık 849. Yani 26 sosyalizasyon vilâ
yetimiz mütehassıs hekim olarak % 66, pratis*
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yeri hekim olarak % 69 eksiğine çalışmaktadır.
İşte 1973 bütçesinin ağırlığı buradan geliyor.
İki plân döneminde uygulamanız % 66, %
69 eksiğine çalışıyor. Üçüncü Plân dönemine
siz, bu uygulamayı tam işler, rantabl hale
getirmeden yeni vilâyetler katıyorsunuz.
Bir bakıma bu konuşmamı yaparken, bu
devre katılacak vilâyetler hesabına da üzülü
yorum. Yani onlara sosyal hizmet, sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi gitmesin mi?
Onların hakkı değil mi? Şüphesiz böyle bir ni
yetle söylemiyoruz. Bugün, sosyalleştirmeye
girelim diye etan atan vilâyetlerin, hele bu
kararname ile ilân edilen vilâyetlerin hakkıdır,
ama bir tarafta yarım hizmette devam ederken,
yeni hizmet kabul etmek bilmiyorum ne derece
muvaffakiyet getirecektir?
1969 senesinde meselenin ağırlığını bu kür
süye getirdik ve Yüce Meclisiniz meselenin ağır
lığı üzerinde uzun uzun durarak, Türkiye'de
sıağlık hizmetleri üzerinde bir araştırmayı ka
bul etti. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilldiği vilâyetlerimizin 24 - 25'inde de Yüce Mecli
sin seçtiği arkadaşlarınız teker teker, her vi
lâyette ocaktan hastaneye kadar bütün perso
neli dinlemek şartiyle, şimdiye kadar Meclis
te Oilmamış bir usulü tatbik etmek şartiyle, bu
gün Meclis zabıtlarında hep. yasama görevini,
kazanmış arkadaşlarımızın beyanları vardır.
Bizim 1969'dan sonra yaptığımız bu araştırma
da, yasama görevi üzerinde olan biz arkadaş
larınızın beyanları yanında, bir Edirne Sağlık
Müdürünün, veyahut bir Hakkâri Sağlık Oca
ğının personelinden hekimine kadar herkesin
Türk sağlığı hakkındaki bilgileri satır satır
Meclis stenoları tarafından zabıtlarımıza geçi
rilmiştir. Üzerinde çalışmalar olmuş, rapor
lar hazırlanmıştır.
Bu raporların nihayet bulacağı bir devir,
ki o devir zannediyorum Sayın Sağlık Bakanı
Türkân Akyol'un devri idi, kendilerine: «Sağ
lık hizmetlerinin sosyailleştirilmesine devam ede
cekseniz bizi çağırıp dinlemeniz ve bu raporlar
dan bir kopye alarak bunu kitap halinde Ba
kanlığınızda bulundurmanız lâzımdır. Çünkü,
buradaki benim iddialarım, benim fikrim, ar
kadaşlarımın fikri değildir, bütün meslek yıl
larını hastanelerde harcamış, ömrünü Türk ta
babetine vermiş tecrübeli
arkadaşlarımızın
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çıkış yolu, aralık kapı gösterdiği bir rapor
dur.» demiştik. Ne o güne kadar bize Sağlık
Bakanlığından
bir davet geldi, zannederim;
ne de bu raporlardan kimse bir tane elde et
mek istedi... Burada Türk sağlık politikası
nın bütün çıkış kapıları vardır.
BAŞKAN — Sayın doktor, 1 dakikanız var.
10 dakikalık 'hakkınızı da kullanacak mısınız?
V E F A TANIR (Devamla) — Kullanacağım.
İşte muhterem arkadaşlarını, konulara 'geniş
çe girmeyeceğiün dedim. Bu, vaktin müsaadesi
bakımmdandı. Balkın 'görüyorsunuz, bir sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi meselesinden bile
çıkamadık.
Muhterem arkadaşlarım, yataklı tedavi ku
rumlarının figanı nedir? Bugün Türkiye'de kar
şı karşıya olduğumuz bir mesele var. Bunu eli
mizin tersiyle itemeyiz. Türkiye'nin her bölge
sinde, yani her vilâyetinde, bırakıyorum büyük
kasalarını, bugün 35 bin, 60 bin nüfuslu kazala
rımız 'var, Kırıkkale 'gibi nüfusu 120 bine yük
selen kazalarımız var, ama ben sadece 67. vilâyeti
•alıyorum. Buralarda tam teşekküllü hastane kur
mamızın personel bakımından, hâlâ Muş'ta kura
mamışız sosyalizasyon bölgesi, personel bakımın
dan, yatak 'ihtiyacı bakımından, hele zamanımız
da tıp artık «Laynak tıbbı» ndan çıkmış; böyle
elinizle vuracaksınız, kulağınızla dinleyeceksiniz,
tedliis edeceksiniz... Bu çak gerilerde kalmış. «Âlet
tıbbı lıa'lirie gelmiş. Elektronik âletler, bir daki
kada kan sayımı yapan âletler, iki dakikada film
çekip, kurutup veren âletler... Ama bütün bun
lar Tüık ekonom'isinin dışa bağlılığından dolayı,
yani bizde yapılan âletler değil, hepsi dışarıdan
gelecek. Hemen bir döviz meselesiyle karşı karşıyayız. Öyleyse, bütün bunları 67 vilâyetimize ge
tireceğiz, dünya tıbbına ayak uyduracağız.... Bu
hayaldir, bunun peşine düşmeyelim.
Yapılacak tek şey, bölge hastaneleri kurmak,
ama, bu bölge hastanelerini zamanımızın dünya
tıbbına ayak uydurmak; bunun sayısı 5 olur, bu
nun sayısı 10 olur. Bunun sayısını da 15 kabul"
etmek hayaldir. İşte bunu kuramamışız. Sıkıntı
mız buradan.
Bu 'bölge hastanelerini kuracağız ve vatandaş
larımız bu bölge hastanelerine geldikleri zaman,
yatak yoktur veyahut, •efendim beriim röntgenimi
de mide filmi sırası 8 ay sonra gelir veyahut Yük
sek İhtisas Hastanesinde 1972 nin 5 nci ayında
randevu almış insanlar kalb ameliyatı oluyorlar.
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Beyler! 1973 yılı değil. 1972 nin 5 nci ayında
randevu almış arkadaşlarımız, yakınlarının veya
gocuklarının mektuplar cllerme geçecek, sıranız
'geldi 'gelin, diyecekler ve kal'b ameliyattı olacak.
Eğer o hasta o memlekette yaşıyor ise...
Şimdi siz, meitti'kk'Cttin bu gerçekleri karşısında
(küçük vilâyetlere, büyükçe kazalara yeniden 50'
şer, yü2er yataklı -tesisler kurmaya kalkıyorsu
nuz. Sağlık Bakanlığı bu maddî imkânlarını bu
tip ameliyatları yapan büyük hastanelere yönelt
sin. Daha çok personel bulundurarak, daha çok
yaltak imkânları hazırlayarak, 1973 senesi içeri
rinde 1972 nin 'başlangıç 'aylarında randevu ve
rilmiş hastaların tedavisine gitmeyelim. Bunun
imkân ve ihtimali yoktur. Hayale kapılmayalım.
Türkiye bugün modern dünya tıbbına ayak uy
durabilmesi için 67 vilâyette veya buna yakın
kazalarda kuruluşa kalkarsa bunun imkânı yokMıthterem arkadaşlarım, 1973'ün mühim mese
lelerinden (bir tanesi de (hu bütçenin işerlsinde el»bette yeri olacaktır) halk sağlığı bakımından ha
va kirlenmeyidir.
1967 senesinin 11 nci ayının 22 sinde Türki
ye'de halk sağhğmı ilgilendiren konular diyerek,
hava kirlenmesini de içine alan bir önerge ile
Yüce Meclisin huzuruna çıkmıştık. Meclis günde
mine girdi hu konumuz. 1967 den sonra 1968 in
6 nci ayında Meclisin huzuruna gelebildi ve bu
rada uzun uzun konuşuldu. Bütün siyasî parti
ler önergenin lehinde konuştular ve bu araştırananın 'açılmasını - önerdiler. Sadece A. P. nin
Saym Sözcüsü gruplarını serbest bıraktıklarını,
C. H. P. nin Sayın Sözcüsü de bu önergeye oy
vereceklerini .söylediler.
Garip tesadüf, o gün yine Sayın. Nurettin
Ok Meclis Başkanı idi. Müzakereler bitti, mese
leyi şöyle vazetti :
Okunmuş bulunan önergeyi Yüce Meclisin
oyuna sunuyorum. Kalbul edenler, etmeyenler..
Kaibul etmeyenlerin sayısı kabul edenlerden
fazla geldi. Siyasî partiler teker teker bu araş
tırma önergesi üzeninde mutaibık
olduklarını
'beyan ettikleri halde, öyle bir durum hâsıl oldu
İri, Saym Başkan; «Anlaşılmadı efendim. Okun
muş bulunan önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler, etmeyenler» diyerek
ikinci bir defa daha oylamayı gerekli gördü ve
lönerge reddedildi
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Bunu şunun için anlattım: Bâzı meselelere
za'nıaııında parmak basmasını bilmiyoruz. On
dan sonra bütün bütçelerin içerisinde bütün ko
nulara değinmek istiyoruz, 1967'delki mesele
1'978'de altından kaJİkamayacağıaıız
derecede
Ibüyüyior ve karşınıza geliyor. 10(67'de bunu becerelbillseydik, bugün karşımızda böyle büyük
halk sağlığımı herşeyden çok, bilhassa büyük
merkezlerde, Ankara gilbi, merkezî Hükümetin
«olduğu şehirlerde halk sağlığını bugün herşey
den çok, bulaşıcı hastalıklardan ço!k, üst tenef
füs yollarını bumdan fazla tehdit eden bir mese
le ile karşı karşıya bulunmazdık. Senato bunun
la meşıgul, Yüce Meclis bununla meşgul.
Muhterem arkadaşlarım, bu ağır konuların
içerisinde, Sayın Tosyalımın Ticaret Bakanlığı
ibütçesi içerisine geçirdiği bir konuyu sunmalk
isterim. Bu hakikaten yataklı tedavi kurumla
rında büyük bir dert helime geldi. Bâzı ilâçlar
vaıidır ki bunları piyasada bulamıyoruz. Bu te
davi bakımından o kadar mühim değil ama, teş
his bakımından o kadar mühim ki hastaneleri
'çalıştıramıyoruz. Nöroşirurji müessesesi bugün
hastayla karşı karşıya geldiği zaman hastanın
eline bir reçete ç eriyor, gidin diyor bu ilâcı buldıuğuınıuz zaman ben size faydalı oilı'aıbf ikiim.. Bu büz
de yoktur. Tıp nifenisubu olmayan arikadaş'Itoım'a
kıısiaca izah. etmıelk istenilin. Bu ilâç beüEöeımliği içerasine verilir ve böylece sinire baiskı yapar. Yani
diğer romıtigeRijerde kemüklerimiz nasıl görülmüş
se burada da takıntıların olduğu yeri görebilmek
için bu ilâçla ancak belkemiğinih ve sinir sistemleırinliın filmi alınabilir.
Nüroşirürji müessesesini kuruyorsunuz, bü
yük aletleri getiriyorsunuz, çok az olan eleman
lara hüyük para veriyorsunuz, bu elemanları tu
tuyorsunuz, miyodil gibi basit bir ilâcı Türki
ye'de bulunduramıyoırsunnz ve çalışmalk isteme
yen hekim arkadaşlarımız d a bunu destek yapa
rak, her gelen hastaya sanki miyoldil1 keşfedil<m>eden evvel, miyodil memleketimize gelmezdenı
evvel biz bu hastalara yardımicı olmuyormuşuz
giibi, yahut miyodilden evvel kullandığımız
ilâçlar binde bir hastaya verildiği zaman ölürımüş gibi .bir şey içerisine girerek nöroşirurjiyi
çalışmaz bale so'kuyor.
BAŞKAN — Sayın Tanır, iki dakikanız var,
ona göre lütfen düzenleyiniz.
VEi â TANIR (Devamla,) — Peki Sayın
Başkan.
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Muhterem arkadaşlarım, "bu tedavi kurumla<rmdan şikâyetler daha ziyade büyük vilâyetler
dedir. Bunun önüne geçemezsiniz. Büyük yerde
doktorun büyüğü olur diye apandisit de büyük
yere gelir, fıtık da hüyük yere gelir. Bumun önü
ne (bir tek şartla geçebiliriz: Daha büyük has
taneler, büyük şehirlerde daha büyük hastane
ler. Ankara'nın hastası A n k a r a l ı n hastaneleri
/olanak hesaplarsanız yanılırsınız.
Ankara'nın
ihtimali hasta sayısının üç misli, beş misli hasta
yatağı bulunduracaksınız ki, civardan ve uzak
vilâyetlerden gelenler beklemeyecekler.
Zamanımızda her konuya karışan biz politifleacılar," vatandaşın hizmetinde- olabilmek için
her konuya karışan biz politikacılar yataklı te
davi kurumlarında da Ankara'nın yolunu bil
meyen!, A n k a r a l ı n hastanesini bilmeyen veya
hut polikliniklerin önünde nereye muayene ola
cağını bilmeyen bir kısım vatandaşımıza faydalı
olabilmek için önüne düşüyoruz. Onun için par
lamenter meslektaşlarım, bu bakımdan yataklı
tedavi kuramlarında her gün ayrı ayrı bir me
sele ile karşıkarşıyadırlar.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız.
VEFA TANIR (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Çak zaman biz haksız oluruz, çok zaman he
kim haksız olur. Ama bütün bu mesele, büyük
şehirlerdeki yatak sayısını artıra-mamamızdan
dolayıdır. Ne hekim haksızdır, ne parlamenter
haksızdır. Siz sağlık, merkezleri sistemine de
vam edeceksiniz, memleketin istatistiğine giren
yüzde 40 yatağı hekim olmadığından dolayı
âtıl bırakacaksınız, hattâ varsa bile pratisyen
hekim sağlık merkezindeki 20 yatakta ne yapa
bilecektir? İşte bu sisteme de bir son vermek
lâzımdır. Sağlık merkezi sistemime son verecek
siniz, orada âtıl olan, islemeyen yatakları bü
yük meıfcezlere getireceksiniz, onun başındaki.
aşçıyı, onun başındaki hemşireyi ve personeli.
Bugün sıkıntı budur. Bugün büyük şehirlerde
yataklı tedavi kurumlarında eğer güzel bir hiz
met varsa, emin olun aradaki fedakâr hekim
arkadaşlarınım gayreti, başhekim arkadaşları
mızın anlayışlı olmasından dolayıdır. Bunların
bu anlayışları olmasın Numune Hastanesinde
hizmet; göremezsiniz, bu yatak kıtlığında Do
ğum evinde hiç hizmet göremezsiniz, sırası geli
yor 2 - 3 kişiyi bir yatakta görüyoruz, hele On
kolojide hiç hizmet göremezsiniz.
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İşte muhterem arkadaşlarım 1973 Sağlık Ba
kanlığı bütçesinin anadıertleri bunlardır.
.Saygılar sunarım. Bütçenin bütün sağlık
personeline ve Bakanlığa hayırlı almasını dile
rim. (M. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurunuz.
C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET
iSUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın
milletvekili arkadaşlarım;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün 1973
malî yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Parti
Millet Meclisi Grubunun görüşlerini'arz etanjek
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Maruzatımızı hizmetler ve bütçe olarak iki
anahölüm üzerinde arz edeceğim.
•Bakanlığın 1Ö72 faaliyetlerine bir göz atıp
ve bu faaliyetlerden sonra, Bakanlıktaki mu
vaffakiyeti veya âdemi tespit ettikten sonra
1973 bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz edeceğim.
Bakanlığın 1972 yılı faaliyetleri koruyucu
hekimlik alanındaki çalışmalarının çok başarılı
olduğunu gösteilmektedir. Bunları şöylece hü
lâsa edelbiliriz:
1. — Bulaşıcı hastalıklarla savaş ve çevre
sağlığı konusundaki bakanlık çalışmaları:
İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu
ve kontrolüne titizlikle devam edilmiş, gıda
kontrollarmda lâboratuvar çalışmalarına önem
verilmiş, sistematik aşı kampanyaları uygulan
mış, halk sağlığı lâboratuvan ve enteroibakiteri
teşhis üniteleri gibi tesislerin sayıları artırılmış
ve netice olarak, bulaşıcı hastalıklar yönünden,
geçen yıla nazaran daha iyi bir duruma, genel
alarak, gelinmiş olduğunu müşahade etanekfteyi^.
Nitekim, 1971 yılma nazaran 1972 yılında
çocuk felcinde yüzde 29, kızamıkta yüzde 54,
dizanteride yüzde 35, tifoda yüzde 25, paratifoda yüzde 11 oranında bir azalma olduğu ista
tistiklerle tespit edilmiş bulunmaktadır.
Yine 1972 yılında cüzzam ve trahomla mü
cadele taramaları devam ettiği ve tespit edilen
hastaların kontrol altına alındığı
müşahade
edilmiş durumdadır. Bunlar içerisinde; bilhassa
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oüzzam Ens
titüsü ile Bakanlığın koordinasyon halinde yap
mış olduğu çalışmayı takdirle izlemekte alduğunıuzu arz etmeyi bir vazife sayarız.
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2. — V e r e m Savaşı konusunda Bakanlık çalışmalari :
• ' •*
1972 yılında veremle savaş hizmeti,, geçmiş
yıllarda olduğu gibi, çok başarılı çalışmalarla
geçmiştir. Bilhassa tarama ekiplerinin Doğu
illerindelki kampanyası sayesinde aşılanması ge
reken 0 - 6 arası yaş grubu çocuklar, BOG aşı
sından geçirilmiş ve bu arada çiçek aşılarının
da yapıldığı görülmüştür. Halen veremden te
daviye muhtaç hasta sayısının binde 4 ve ve
remden ölenlerin sayısının da yüz binde 10 ilâ
20 arasında olmam başarılı çalışmaların bir so
nucudur.
Kemen'şunu arz edelim ki, Sağlık ve Sosyal
Yardımı Bakanlığımızın, Verem Savaş Genel
Müdürlüğünün yurt çapındaki çalışmaları,
dünya literatüründe örnek çalışmalar olarak
yer almış ve takdirle karşılanmıştır. Biz de bu
şemflli, bu gayretli çalışmalarla iftihar etmekte
olduğumuzu arz etmeyi bir vazife sayarız.
3. — Sıtma Eradikasyonu -konusu :
ıSıtıma ile savaşta 1972 yılı faaliyetleri ba
şarılı olımaikla beraber, bu yıl da bilhassa bü
yük illerde sivri sinekten şikâyetler olmuştur.
Bu, yalnız büyük illerde kalmamış olup, diğer
illere de yayılmıştır; faikat bilhassa büyük il
lerde nazarı dikkati celbedeeek hale gelmiştir.
Ayrıca, Güney Doğu bölgesinde yer yer sıt
ma vakalarının da arttığı ınüşahad'e ve tespit
edılimişjtir. Bu yüzden, sıtma mevzuunda yeni
den Bakanlık olarak ciddî faaliyetlere girişildiğini memnuniyetle müşahade etmekteyiz.
Bakanlığın 1973 yılında üç büyük ilde ve
turisti/k bölgelerde sivri sinekle mücadele için
ödenek aldığı ve Mersin, Adana. Hatay bölge
lerinde özel bir mücadele programının hazırlan
dığını öğrenmiş bulunmamız, memnuniyetimizi
mucibolmuştur.
4. — Ruh sağlığı konusu :
Bakanlığın elinde bulunan ruh sağlığı has
taneleri sayısı azdır. Ayrıca ruh sağlığı üzerin
de ayakta tedavi yapacak üniteler henüz geliş
tirilememiştir. Alkolik, tokısilkoıman ve geri ze(kâlıi kişileri tedavi edeeeik ve eğitecek üniteler
mevcut değildir. Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
mlinde, ruh hastalıklarına ait yatak sayısının
artırılacağı, kamu sağlığı dispanserleri adı ile
kurulacalk tesislerde ruh sağlığı hizmetlerinin
de ele alınacağı, hususundan memnuniyet duy— 730
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duğumuzaı bildiriıık'en, bu hususta büyük gay
retler gösteren Sayın Bakanı takdir ettiğimizi
arz etmeyi bir vazife sayarız.
Ruh sağlığı bakımından önemli olan bu pro
jelerin ve gerekse geri zekalıların, bakım eği
tim ve rehabilitasyonu ile meşgul olacak tesisin
ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hâstaneisiniıı genişlötilmeısi yolundaki çalışmaların realize edilmesini de beklemekte olduğumuzu arz
ederim.
5. — Kanser Savaşı :
Aziz arkadaşlarım, kanserde erken teşhis ve
tedavinin önemi çelk büyüktür. Buna mukabil,
bu sahada bu hizmetleri görecek özel tesisler
yoktur. 300 yataklı Ankara Kanser Hastaneısli
memleketimiz için kâfi değildir. Üçüncü Beş
Yıllık Plâna bölgesel olarak geliştirilecek 500'er
yataklı kanser hastanelerinin inşa edilmesi ted
birleri girmiştir. Bakanlığın bu tedbirleri gerçekleştinmek üzere 1973 yılı programıma aldığı,
Ankara ve İstanbul Onkoloji hastanelerini mem
nuniyetle müşahade etımıekteyiz.
Yine öğrendiğimize göre, gelecek yıllarda
kurulacalk olan kamu sağlığı dispanserlerinin
de kanserle savaş konusunda erken teşhis ve
halkın eğitimini öngören ünitelerde bulunaca
ğından bu çalışmaların da olumlu sonuçlar ve
receğine inanmaktayız.
6. — Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Plânla
ması :ı
Ana namzedi genq kızları evliliğe hazırla
mak, evli kadının gebelik zamanında
doğum
öncesi ve sonrası bakımını yapmak, normal do
ğumu sağlamak, lohnsalılk ve emziklilik müddetince her türlü tıbbî sosyal yardımı yapmak,
çocuk bakımı, beslenme ve hastalıklardan ko
runması yönünden eğitmek, öğretmek, çocuğu
doğduğu günden 6 ncı yaş sonuna kadar periyo
dik sağlılk kontfoluna taibi tutaraktan, sağlıklı
olarak büyümesini ve gelişmesini sağlamak,
iadeleri aile plânlaması bakımından rehberlik ya
pacak tarzda eğitmek, kısırlık konularında yar
dımcı olmak ve çeşitli sosyal yardımlarla ailele
ri desteklemek gibi çeşitli yönleri olan, ana çocuk sağlığı hizmetleri, sağlık
hizmetlerinin
önplânda yer alması ve çözümlenmesi gereken
en önemli yönlerinden birisidir.
Ana ve çocuik sağlığı faaliyetleri bu anaprensipl'er içerisinde temel, devamlı ve özel bir
hizmet olarak her gün biraz daha genişlemekte
-
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ve toplumda ailelerin yerini sağlamlaştırmakta- I[ mülâhazaları ile okluğunu konuşmamızın so
dır. A;ile plânlaması hizmetlerini, ana - çocuk
nunda arz edeceğiz.
sağlığı hizmetlerini tamamlayıcı bir hizmet ola
Türkiye'ide bugün ihtiyaca eevap verecek
rak düşünmekte fayda vardır. Her iki hizme I yatak seviyesine henüz erişememiş durumdayız.
tin, ayn ayrı örgütler tarafından yürütülmesi
Artık Türk halkı, öleceği zaman değil, hasta
verimlilıik derecesini düşürmüştür. Memnunluk
landığı zaıman hastanelere ve doktora gitmek
la öğrenmiş bulunuyoruz ki. birbirlerini tamam
-durumunu idrak etmiş hale gelmiştir. Binaena
layan ve içice olması gereken bu iki hizmetin
leyh bir milletin var olması mevzuunda Sağlık
tok elden yönetimi için Bakanlık bir hazırlığın
ve Sosyal Yardum Bakanlığına verilecek öde
içenisine girmiş ve bir de tasarı hazırlamıştır.
neklerden maliyece kısıntı yapılmamasını Hü
Sayın Sağlık Bakanından tasarıyı önemle ta- kümetten ve maliyeden bilhassa rica ve istir
kiheltmesini ve biran önce kanunlaşması husu
ham ederiz.
sunda çaiba harcamasını arz ve istirham etmek
8. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi:
te olduğumuzu da arz ederiz.
Kısaca sosyalizasyon dediğimiz bu sahaya
7. — Tedavi hizmetleri :
muhtelif üniteler tarafından intikal ettirilen
Bakanlığın yaıtaklı tedavi hizmetlerindeki
koruyucu hekimlik hizmetlerini polivalan çalı
çalışmaları da 1972 yılında geçmiş yıllarda ol
şan tesisler vasıtasıyle yapmak, tedavi edici hiz
duğu gibi olumlu olmuştur. Bilhassa yatarak
metlerle da/ha yakın işbirliği kurmak, evde ve
tedavi gören hastaların % 83'ünün ücretsiz olu
ayakta tedaviye önem vermek üzere köylük
şu, Devlet hastanelerinin esas fonksiyonlarına
'bölgelere kadar uzanan sosyalleştirme progra
uygun olarak, başarılı çalışmaları kabul edil mlının 1968 - 1972 yılları arasında duraklamış
melidir. Yataklı kurumlarda, yatak sayılarının
olmasının başlıca nedeni, hekim noksanlığından
plân hedeflerine ulaştığını da görmekteyiz. Bu
ileri gelmiştir. Ücret politikasında muhtelif ku
durum da memnuniyet vericidir.
rumların çelişkili tutumları yanında, sosyo Ancak; yataklı tedavi kurumlarında halli
ekonomik yönden az gelişmiş illerimizde ve bilgereken şu konular üzerinde Bakanlığın hassa
thassa köylük bölgelerimizde hizmet görmenin
siyetle durmasını öngörmekteyiz :
zor şartları personel ikmalinde elbette parlak
netice veremezdi.
1. — Hastanelerin yeteri kadar hekim, hem
şire ve diğer personel ile takviyesi için kadro
Hizmet felsefesi bakımından heırkesin uygun
ve mevzuat yönünden gereken tedbirler alınma
'gördüğü bu sistemi bugünkü halinden kurtara
lıdır.
cak tedbirin, İkinci Beş Yıllık Plânda olduğu
2. — Yatakların yurt sathına dengeli dağılı
gibi şüphesiz beklemek olmaması gerekirdi. Bu
mı için .yeni hastanelerin inşasında az yataklı I sebeple biz, sosyalleştirme konusunda Üçüncü
illere öncelik verilmelidir.
Beş Yıllık Plâna giren tedbirleri olumlu bul
3. — Yatakların tek elde toplanması için
makta olduğumuzu Cum'huriyetıçi Parti olarak
Üçüncü Beş Yıllık Plâna giren ve Millî Savun
.belirtmek isterk.
Hakikaten,
sosyalleştirme
ma Bakanlığının özel ve üniversitelerin eğitim
programı bu döriem içerisinde personel ilkmalinamaçlı hastaneleri dışındaki bütün yatakları
cleki güçlükler nazara alınmadan süratle geliş
içine alacak bir kurumun kurulması tedbiri ön
tirilecek ve yeniden 18,9 milyon nüfus projeye
celikle gerçekleştirilmelidir.
alınacaktır. Bu tertip harekette program, Batı
ya ve gelişmiş illere kısa zamanda intikal ede
4. — Hastanelerimizi tıbbî cihaz ve malzeme
ceğinden rotasyon olanağı çoğalacak, bu illerin
yönünden standardizasyona götüren tedbirler
personel kapasitesinden istifade imkânları meyalınmalı, hastane işletmeciliğine, hasta balkım
işlerine daha iyi hizmet verecek yenilikler ge- II elana gelecek ve bilhassa özendirici diğer ted
birler de alınırsa muvaffakiyet ihtimalleri ço
Girilmelidir.
ğalacaktır.
Biraz evvel konuşan değerli Dr. Vefa Tanır
9. — Bakanlığın sosyal yardımla ilgili faali
arkadaşımın da söylediği gibi, hastaneler her
yetleri içerisinde korunmaya muhtaç çocuklaşeye rağmen ihtiyaca cevap veremeyecek yatak
adedine mâliktirler. Bunun da . sebebinin bütçe I| rın bakımı önemli olup, iki yıldan beri bu konu—: 731 —
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d a alman ödenekler diğer yıllara nazaran önemli artış göstermektedir. Bütçedeki bu artışı ga
yet olumlu mütalâa ettiğimizi belirtmek isteriz.
Ancak, sosyal yardım konuları için Devletin
yaptığı hizmetler henüz çak eksiktir. Ayrıca,
bu hizmetlerin değişik yerlerde ve dağınık olu
şu da bir mahzurdur. Bu dağınıklığı önleyecek
sosyal hizmetler kurumu kanun tasarısının bir
an evvel kanunlaşmasını hizmet için olumlu bul
duğumuzu arz etmeyi bir vazife sayarız.
10. — Personel durumu :
Bakanlığın verimli hizmetleri arasında en
çok şikâyet olunacak konu personel işleridir.
Çünkü;
1. — Sağlık personelinin yurt sathına denge
li dağılımını sağlayacak tedbirler yıllardan be
ri alınamamıştır.
2. — Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin
ücret rejimi, hizmetin özelliğiyle eşit olacak bir
Seviyeye getirilememiştir.
Aziz arkadaşlarıım, bugün yurt dışına gidil
diği zaman; bir misalle Almanya'dan bahsede
cek olursak, mekitebi yeni bitirmiş bir tabip, bir
pratisyen hekim, genç bir tabip orada yaşlan
dıkça, meslekteki hizmeti arttıkça maaşı da
artmaktadır. Bu maaş 3 000 - 4 000 marka ka
dar çıkmaktadır. Bunun anlamı ayda 15 - 20
bin lira para almakta oluşudur, ama yurdumuz
d a bu değerli hizmeti veren sağlık personeline,
bilhassa tabip, diş tabibi, eczacı ve yardımcı
tıp personeline verilen ödenekler çok yetersiz
dir ve bu yüzden de meslek ve hizımet cazip
halde tutulamamakjtadır.
BAŞKAN — Sayın Sungur, bir dakikanız
»kaldı. İkinci hakkınızı da kullanacak misinizi
OELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) —
Kullanacağım efendim.
Bu bakımdan, mesleği, mesleğin anaunsurları olan elemanlarını ve bunun yardımcı perso
nelini, ücret politikası bakımından cazip sevi
yede bulundurmak: mecburiyeti bedihiıdir. Bu
nu yapamadığımız takdirde, Türk Devletinde,
Türk halkının sağlığını temin ede'eek eleman
ları hiçjbir zaman yeterince el altında bulundur
maya imkân olmadığını Büyük Meclise arz et
mek isterim.
3. — İstihdam poliftikasmda, muhtelif kuru
luşlar arasındaki farklılıklar giderilememiştir.
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4. — Pratisyen ve uzman hekimlerin sayıla
rı arasındaki dengesiz oran halen yurdumuzda
devam etmektedir.
5. — Yurt dışına hekimlerin gidişi önlene
memiştir. Yurt dışına hekimlerin gidişi de, hiç
bir suretle bâzı çevrelerce söylendiği gibi, bun
ları vatandaşlıktan iskat edelim, bunları zorla
yollayalım gibi, insan haklarıma uymayan ted
birlerle değil, hizmetin karşılığı ücreti bu per
sonele ver,mdkle mümkün olduğu kanısında ol
duğumuzu belirtmek isterim.
Bu sebeplerle, Üçüncü Beş Yıllık dönemde
personel politikasına verilecek veçhe, önem ve
'emek karşılığı ücret temini, tüm hizımeti • etki
leyecektir. Yalnız tıp personeline mecburi hiz
met yüklenemez, tüm yüksek: öğrenim yapanla
ra uygulanacak yurt kalkınması hizmeti yüklıenebilirse bu, sosyal adaletle, insanlık haysiyetiy
le, emekle bağdaşır. Bunun aksinin bir zümre
ye, cemiyetin bir bölümüne eziyet ve zulümden
başkan bir şey olmaz kanısında okluğumuzu
arz ederiz.
Bunun bu şekilde tatbikini yapmadığımız
takdirde, beyin gücünün dağılmasının zarure
tiyle, hakikatiyle karşıkarşıya olacağımızı şim
diden hesabetmek ve düşünmek mecburiyetin
de olduğumuzu belirtmek isteriz. Bununla be
raber, Bakanlığın, halen Millet Meclisinde bu
lunan tabiplerin • meslekî, pratik tatbikatı ve uz
manlık hakkını kazanan hekimlerin mecburî
hizmeti hakkındaki kanun tasarıları da perso
nel istihdamında olumlu neticeler verecektir
kanısındayız.
Bu arada şu hususu ifade etmekte de fayda
vardır. Bilindiği üzere, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânımda, aosyalleştirilen illere hekimi
bulmak üzere tüm malî ve sosyal özendirici ted
birlerin alınması öngörülmüştür. Bakanlığın bu
tedbirlerden büyük oranda istifade etmek sure
tiyle hizmeti cazip hale getirme gayreti içinde
bulunmasını tasviibettiğimizi belirtmekten zevk
duyuyoruz.
11. — İlâç durumu' :
İlâç konusu Sağlık Bakanlığının üzerinde
durduğu en önemli problemlerden birini teşkil
etmiş ve bu sahada belirli aşamalar kaydedil
miştir. İlâçlarda fiyat tespiti, halkın ilâçtan ge
reği şekilde yararlanabilmesi için ilk faktör ol
duğumdan, bu yönde olumlu çalışmalar yapıl-
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ıraış ve Baıkanlıkça kumlan bir ilim heyetine
»konu çeşitli ayrıntılarıyle incelettirilerek: bir
rapor alınmış, bu raporun ışığı altında da
29 . 3 . 1972 tarih ve 7/4129 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyle, ilâç fiyatlarının tespitine ilişkin
esaslar yürürlüğe konulmuştur. Bu kararname
ile ilâç fiyatlarının daha gerçekçi esaslar için
de tespiti öngörülmüş, ilâç maliyetini artırıcı
nitelikte olan birtalkını masrafların, maliyet un
surları anasına sokulması önlenmiş, eşantiyon
olaraık dağıtılan ilâçlar bir esasa bağlanarak,
'bâzı kötü kullanma şayiaları ortadan kaldırıl
dığı gibi, hammadde nedeniyle döviz kaybı da
önlenmiştir. Bu kararname ile piyasadaki ilâç
larda önemli ölçüde bir ucuzlama sağlanmıştır.
Bu hususta Balkanhk çalışmalarını takdir ettiği
mizi belirtmeyi de bir vazife sayarız.
İlâç sanayii halen, 1928 yılında yürürlüğe
giren ve üzerinde binkaç' değişiklik yapılan
1262 sayılı Kanunla çalışmalktadır. İlâç sayısı
nın 400 ilâ 500 ve bunun da % 80'inin ithal malı
olduğu bir zamanda çıkarılmış bar kanunla ruh
sat adedinin 15 bin, cari ilaç adedinin 4 500 ve
bunun % 95'inin yerli üretim olduğu bir döne
min garabeti aşikârdır.
. Bu maksatla Bakanlıkça, bu kanun yerine
kaim olmalk üzere yeni bir tasarı hasırlanarak
Parlâmentoya sunulmuş bulunmaktadır. Halen
Millet Meclisi Plân Komisyonunda bulunan bu
tasarının en kısa zamanda kanunlaşmasında bü
yük yarar vardır kanısındayız. Halk yararına
olan bu tasarıya Meclis riyaseıtince de öncelik
verilmesi gayretlerini beklediğimizi arz ederim.
Talebedilcn ilâçlara ruhsat verilmezden önce
plân ilkelerinin ışığı altında inceleme yapmak
ve ruhsat vermeye esas teşkil etmek üzere BaIkanhkça, üniversite otoritelerinin de bulundu
ğu bir komisyon teşkil edilerek, idarî tasarruf
ların ilmî esaslara dayandırılması derpiş edil
miştir. İlâçların püyaşa ve kalite kontrollerinin
yeterli olduğu söylenemez. Bunun sebeplerinin
başında personel ve mevzuat yetersizliği gel
mektedir.
Yukarıda zikrettiğimiz tasarı kanunlaştığın
da mevzuat boşluğu giderilmiş olacaktır. Bun
lardan başka, yeniden hazırlanan Türk Farmakopesi kanun tasarısı da halen Millet Meclisi
komisyonlarında bulunmaktadır. Eczacılar ve
Eczaneler Kanununda, günün şartlarına göre
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değişiklikler getiren bu tasarı da keza Meclisle
rimizin gündeminde olup, bir an önce kannlaşmasına çalışılmalıdır.
Bakanlık bütçesinin genel bütçedeki oranı,
Bütçe Komisyonundaki % 6,5 ve % 10 kesinti
lerden sonra - Tüm bütçede - % 3,96'ya düşmüş
bulunmaktadır. Bu oran eski yıllarda % 5'e ka
dar yükselmişti. Burada ilk söylenecek husus,
Hükümetin bütçesinde, bir yıl evvelki bütçele
rine nazaran yapılan artışlar ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına yapılan artışlar ara
sındaki farklar gittikçe aleyhte bozulmaktadır ki,
Bakanlık bütçesinin genel bütçedeki oranı de
vamlı bir şekilde düşüş göstermektedir.
Her ne kadar memleketimizin malî sıkıntıla
rı bir süre daha Bakanlık bütçesinin genel büt
çedeki oranını, diğer bâzı ülkelerde olduğu gibi
% 10 kadar artırmaya müsait değildir, ama Ma
liye Bakanlığının da, hiç olmazsa Üçüncü Beş
Yıllık Plâna giren tedbire sadık kalarak, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki gelişme har
camalarını % 10'un daha altına düşürmemesi
gerekirdi. Nitekim, mevcut bütçede, komisyon
daki kesintilerden sonra 1972 yılma nazaran
cari harcamalardaki artış oranı % 1,7 civarın
dadır. «Bakanlık, bu farkla fiyat artışlarını mı
karşılayacaktır, yoksa yeni açacağı tesislerin hiz
met giderlerini mi verecektir?» sorularını cid
den derin derin düşünmek mecburiyetinde oldu
ğumuz kanısındayız. Bu sebeple, Hükümetin
yetkisine alman % 10 kesintilerin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığında asgarî halde tutul
ması mecburiyeti vardır. Aksi halde, gelecek
vı 1 bütçe görüşmelerinde «Bakanlığa ne verdik
ki, karşılığında ne hizmet bekliyoruz?» sorusun
dan kendimizi kolay kolay kurtaramamış olaca
ğız. Yatak temininde de, tedavinin de, tedbir
lerin de, hepsinin para ile olabileceği herkesin
bildiği bir husustur. Binaenaleyh, insan sağlı
ğından gerekli ödenekler esirgenmemelidir.
BAŞKAN — Sayın Sungur, bir dakikanız
var.
CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) —
Bağlıyorum Sayın Başkanım.
Temenimiz olarak şunu Sayın Bakana arz et
meyi bir vazife sayarız :
Astım hastanesi mevzuuna ve çok suiistimal
edilip de, bilenin de, bilmeyenin de, herkesin ko
nuşup, karıştığı hava kirliliği mevzuuna öncelik
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tanınmasını arz ve istirham ediyoruz, hava kir
liliği mevzuunda Devlet bütçesine büyük meb
lâğlar konulmuştur. Bu meblâğlara, bu parala
ra Sayın Bakan lütfen alâka buyursunlar ve bu
paraların çarçur olmamasına çalışanlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın
Bakan;
Bir hususa da değinerek sözlerime burada
son verip, bağlamak istiyorum.
Sağlık personelimiz ve yardımcı sağlık per
sonelimiz büyük fedakârlık ve feragatle kamu
hizmeti yapmakta ve tedavi kurumlarında ka
munun genel sağlığını koruyucu tedbirler de al-.
makta ve bunu da tatbik etmektedirler. Bura
lardaki nizamların yürütülmesini de değerli
meslekdaşlarım tabipler sağlamaktadırlar.
Bundan 4 - 5 sene evvel vukubulan bir olay
her halde hâfızalarınızdadır....
BAŞKAN —- Sayın Sungur, yeni bir konuya
girmeyin lütfen. Çünkü 30 dakikalık müddeti
niz bitti,
CELAL.. AHMET SUNGUR (Devamla) —
Tamam Sayın Başkanım, bağlıyorum.
Bundan 4 - 5 sene evvel vukubulan bir olay
her halde hâfızalarınızdadır. Bütün millet ni
zamlara saygılı davranırken, o tarihlerde Göğüs
Hastalıkları Hastanesinde bir doktor hanım ni
zamlara uyup, uymama uğruna bir arkadaşımız
tarafından tokat! anmıştı. Bu sene bütçe müza
kerelerinde komisyonda görüşmeler esnasında
bir senatör arkadaşımız da, hakikatle uzaktan
veya yakından alâkası olmadığı halde bir opera
törün hastaneye hastasını almak için 6 bin lira
talepte bulunduğunu zikretmiştir.
Son olarak ise, 19 Şubat 1973 günü, yani
bundan üç gün önce Tıp Fakültesi Dahiliye Kli
niğinde, ziyaret saatlerine uymayan bir millet
vekili arkadaşımız tarafından Asistan Doktor
İhsan Kurt çok ağır hakaretlere mâruz kalmış,
dövülmek tehdidi ve galiz sözlere, hak etmediği
halde haksızca muhtabolmuştur.
Milletin saygılı olduğu nizamlara, milletin
vekillerinin öncelikle saygılı olmasının gerekti
ği inancında bulunduğumuzu belirtmek isteriz
ve bunları arz etmekten maksat ve muradımız
da şudur • Yurt dışında 15 ilâ 20 bin liralık as
garî ücretlere «hayır» diyebilip, cüzi ücretlerle
millet ve memleketimize hizmet veren değerli
sağlık elemanlarımızın, - Başta tabipler olmak
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üzere - bâzı kişilerce, hangi zırhı taşırlarsa taşı
sınlar, üzerlerindeki taşıdıkları geçici unvanlara
güvenerek görevlerini yapanlara görevleri esna
sında lâfzı ve fiilî tecavüzlerde bulunmamaları
için de Sayın Bakandan, Sayın Hükümetten ge
rekli tedbirleri getirmeleri ricasını bir meslek
vazifesi saydığımızı arz ederiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Tasarrufa azamî derecede riayet edilerek,
hattâ yeterince ödenekler temin edilemeyerek
hazırlanmış olan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının. ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1973 bütçelerinin millet ve mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
eder, Yüce Meclise Cumhuriyetçi Parti Millet
Meclisi Grubu adına saygılar sunarız.
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adma
Sayın Süleyman Çiloğlu, buyurunuz efendim.
-D. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇİLOĞ
LII (Antalya') — Sayın Balkan, Yüce Meclisin
muhterem üyeleri;
Huzurlarınıza Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1973 yılı-hütçesi üzerinde Domorkatik Parti
Meclis Grubunun görüş ve temennii'erlni arz et
mek üzere çıkmış 'bulunuyorum.
Aziz arkadaşlarım, Anayasamı izm 49 ncu mad
desi «Devlet herkesin »beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmeö'ni sağla
makla göı'evlklir.» der. Ayrıca Umumî Hıfzısıh
ha Kanununun 1 nci 'maddesinde de «Memleketlin
•sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar
veren l>ütün hastalık vesair muzır 'amillerle mü
cadele etmek, müstakbel neslin sıhhatli olarak
yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimaî 'mua
venete mazhar eylemek, umumî Devlet hizmetlerindendir,» kaydı vardır. Bu hükümler, millî sağ
lık politikamızın ^esasını 'teşkil eder.
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plân
ları bu temel Grörüşten hareket ile sağlık hizmetvlerini en küçük ünitelere kadar halkın ayağına
götürmeyi hedef alan sosyalizasyon tatbikatını
d'erplş etmiştir. Bu on yıllık tatbikat bizi fevka
lade' önemli bir tablo karşısında bulundurmakta
dır. Bu sistemin Türk içltimaî 'bünyesine ve mem
leket 'gerçeklerine ııygım 'bir tarzda tatbik edil
mediğini ortaya koymuştur. Bugüne kadar 25
ilde sağlık hizmetleri s'osya'lleştirJİaılş ve yalnız te
sisler için 600 milyon liradan fazla yatırım ya
pılmıştır ; fakat beklenilen neticeye ulaşılamamış-
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tır. Geçen sene yeni illere teşmili durdurulmuş
iken, bu yıl 8 ilin daha programa alındığı görül
mektedir. Sağlık personeli ve bilhassa lıekim
Doksanlığından dolayı daha önceki yapılmış te
sislerin bir kısmı ölü yatının, âtıl kapasite halin
de idi. Eüki tatbikat sahalarındaki bu üzücü
duranı henüz bertaraf edilmeden yeril 'bölgelerin
sosyalizasyon tatbikatı içine alınmasının sobeplerin'i anlamakta güçlük çekiyoruz.
Sosyalleştirme neden başarılı olamamıştır?
Bunun sebepleri üzerinde de giirüşlerlımizi kısaca
arza çalışacağım: Sağlık hizmetlerinde 'sosyalleş
tirme tatbikatı başladığı yılda pilot bölge olarak
alman (mıntıkalarda bilhaissa sosyal, ekonomik ve
altyapı şartlarının ve 'imkânlarının müsait olma
masından ve yapılan tatbikat, zamanında esaslı
ve ciddî araştırmalarla değerlendirileımcdiğhıden
sosyalleştirme âni olarak bu pilot bölgelerin dışın
da diğer vilâyetlere teşmil edilmiş ve böylece de
sosyo - 'ekonomik imkânlardan mahrum, geri kalmış bölgelerimizde hekimler ve vardıınıcı sağlık
personelinin çalışması 'durumu hâsıl 'olmuştur.
Ayrıca tatbik edilen ücret politikası da sosyalleş
tirmenin başarılı olamayışında müessir faktör
lerden birisidir. Hekim ve yardımcı sağlık per
soneli yönünden durum hakikaten üzücü ve dü
şündürücüdür. Bütün bu mahzurlar muvacehe'sinde, sağlık hia.m etlerini sosyal eştirme konusun
da Bakanlıkça yeni baştan 'memleketin şartlarına
ve ımlletümiz'in içtimaî bünyesine göre, ciddî şekil
de araştırmalara tabi tutula.rak değerlendirilmeli,
tıkanıklıkların giderilmeyi, hukukî ve diğer se'beplerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirle
rin bir an önce alınması en içten temennimizdir.
Hiçbir altyapı tesisi 'bulunmayan birçok yerlere
sağlık merkezleri Ve sağlık ocakları birtakım po
litik 'mülâhazalarla rasgele serpiştirilmiş ve böyle
ce de 'oralarda çalışmak mecburiyetinde bulunan
değerli tıp mensupları ve yardımcıları maalesef
hikmet göremez, çalışamaz hale getiriiraiştir. Bu
'tesislerin 'birçoğunda hekim yoktur. Ama diğer
kadrolar tamamdır
Hiçbir sağlık hizmeti ifa
edllemcımeşine rağmen 1 300 civarında kadrolu
sağlık personeli Devletten maaş almaktadır. Bu
tesislerde 4 bin civarında kullanılmayan boş ya
tak vardır. Sayımda, ve kâğıt üzerinde bu sağ
lık mcıközleri, sağlık ocakları ve yatak adedi fa
alin iş gibi görünerek yanıltıcı bir neticeye gi'ıtürımdktedir. Bu yürekler acısı duruma mutlak su
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rette Bakanlık ve Hükümet olarak ,Parlâmento
•olarak hâl çaresi bulunmalıdır.
Sayın miletvekileri,
Kalkınma plânlarında öngörülen millî sağlık
politikamızın temeli, koruyucu sağlık hizmetleri
dir. Tedavi edici sağlık hizmetleri ve sosyal yar
dım ise koruyucu hekimliğin yardımcı ve tamam
layıcı unsurları durumundadır. Plânda böyle
olmasına rağmen tatbikat böyle değildir. Sağlık
Bakanlığı öteden beri devam eden tutum ve tat-bOkatıylo ımûllî sağlık politikası esaslarından inhi
raf etmiştir. Koruyucu sağlık hizımoMeri kenara
itilerek, aslında çok pahalı bir sistem olan tedavi
edici sağlık hizmetlerine yani hastane işletmecili
ğine öncelik ve ağırlık verilmeye devam edildiği
için Tüıkiye'cb sağlık problemleri muallâkta kal
mıştır. Uygulanan bu sağlık politikası sakattır ve
yanlıştır. 'Sağlık Bakanlığı hizmeltleri bugün bü
yült ölçüde plân hedeflerinden uzak ve arzu edi
len seviyenin ?ok altındadır. Gerçekler ve vaka
lar karşısında mevcut duranı tem bir objektivite
içerisinde değerlendirilmeli, ciddî anaştıımalara-,
tetkiklere ve proje çalışmalarına yönelinmelidir.
Sağlık hizmetlerinin palyatif ve gerçeklerden
uzak geçici tedbirlerle halledilebileceği kanaatin
de değiliz.
Muhterem milletvekilleri,
Tedavi kurumlarımız bugün büyük bir dağı
nıklık ve perişanlık İçindedir. O kadar ki, mevcut
sınıflandıııl'mış hastalı antl er de ve hattâ aynı vi
lâyet içerisinde aynı sınıf hasftahanelerde dahi bu
dağınıklık göriiknektedir. Tedavi kuramları stan
dartlardan (mahrumdur. Yataklı tedavi kurumla
rının yurt içindeki dengesiz şekilde dağılışı, böl
geler arasında büyük faıklılıklar yaratünıştır. Bu
'i'ti'barla yeni hastahaneier yapımında yatman ya
pılmak istenen ilin genel yatak işgal oranı, şehir
leşme derecesi ve civar illerin durumunun göz
önündo bulundurulması mecburiyeti vardır. Yur
dumuz sağlık hizmetleri yönünden bölgelere ayrıl
malıdır. Ve bu bölgelerde kurulacak olan bölge
hastaneleri İlmî metot ve modern cihazlarla en
iyi şekilde çalışır hale getirilmelidir. Bu sayede
de büyük merkezlere hasta akımı önlenmiş ola
caktır. İyi çalışmayan ve Devlete yük olan küçük
hastaneler iaşesiz dispanserler haline •getirilmeli,
civar ve tam teşekküllü haataneler bunlardan yar
dımcı kuruluşlar olarak faydalanmalıdır. Çeşitli
kamu kuruluşlarına bağlı hastanelerin «Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Üniversite Eğitim Hasta'ne-
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leri hariç» tek elden yöncürlmi 'için kanunî 'tedbir
ler alnımali; 'bu tedbirler gerçekleşjineeye (kadar
durum ve kuruluşlardaki personel, kadro, araç,
gereç ve her türlü malzeme standartlarının tes
piti, boş yatalk 'kapasitelerinin vatandaş hlzm'titine
Üerhal 'arz edilebilmesi için taraflar arasında bir
yönetmelik hazırlanmalı ve tedavi kuruanlarmdafei yatak gelişmelerinin Sağlık Bakanlığının ona
yından geçmesi sağlanmalıdır. Kısaca yataklı
tedavi Iraruımlarının sevk ve idaresini tek elde
toplamalıdır. Devlet ve kamu kuruluşları hasta
neleri bünyesinde evde ve 'ayakta tedavi sistemi
nin uygulanması yoluna gldikiblCıir. Bu da, bâzı
pratik ve malî yönden külfetsiz avantajlar sağ
layabilir. Özel seMörün vasıflı, yataklı tedavi ku
rumları yaprru teşebbüsleri teşvik Olunmalı, baş
langıçta birtakım vergi indirimleri ve muafiyet
leri tanınarak özel sektör bu isikamette teşvik ve
tahrik edilmelidir. Devlet için pahalı bir sistem
olan tedavi edici 'sağlık hizmetlerinin mümkün ol
duğu kadar sahnalma yoluna yönelıinımelidir. Ge
nel Sağlık Sigortası Kanun ta.sa.risi kanunlaştık
tan sonra yukarıda arz ettiğini hususlar bir zaru
ret olarak: ortaya cılka çaktır.
Sayın milletvekileri,
Yataklı tedavi kurmalarında hastane yatağı
na geçen yolun muayenehaneden değil poliklinik
ten geçmesi sağlanmalıdır. Birtakım vazifeliler
bu hususu itiyat haline getirmişlerdir. Vatanda
şımızı eanevinden vuran, Devlet itibarını zedele
yen ve âmme hizmeti ifası felsefesi ile hiçbir il
gisi olimayan bu ticaret erbabına ne pahasına olur
sa olsun mâni olunmalıdır. Vazifeli klinik şef
lerinin ve yetkililerinin mesai saatleri içinde hu
susî muayenehane ve diğer işleri için vazifeleri
başından aynlmalarına müsamaha edilmemeilid'ir.
istisna kaidevi bozmazsa da, müesseseler içinde
ve mesk!ktaşla.r arasında huzursuzluk ve gerginlik
yaratarak çalışma şevkini kıran, hizmetlerin ak
samasına seböhiy et veren bu t ü r davranışlara mâ
ni clunmalıdıı*.
Aziz -arkadaşlarım, yine hepinizin bildiği veya
vatandaşlardan şikâyet olarak dinlediğimiz bâzı
had iane ve servislerde hüküm süren müstahdem
saltanatına son. verilmeli, personel disipline edil
melidir.
Full •- Time tatbikatına önem verilmeli ve geli^'jirUmelidlr. Bu uygulamada çalışan hekim ve
sağlık personeline verilen tazminat ve ödenekler
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para kıymetinden hayli kaybetmiş olduğu cihetle
cazip Olanaktan çıkmıştır. Yeni bir ayarlama şart
tır. Bu fedakâr tıp 'mensuplarını lâyıkı veçhile
tatmin edemezsek zuhuru (muhtemel neticeden
onlar değil Bakanlık mesul olacaktır.
Taşra hastaneleri ve taşra sağlık tesisleri iyi
çalışmamakta veya çalışamamaktadır. Birçok 'im
kânlardan mahrumdurlar. Bilhassa bâzı sağlık
meıkezleıvıiin hali yürekler acısıdır. Devletin bu
yüzden uğradığı maddî, manevî kayıplara mı
acırsınız! Bu kayıpların vatandaş hayatına ve
•sağlığına yaptığı kötü-tesiri ere mi üzülürsünüz?
Öyle hastaneler öyle kuruluşlar var ki sınıfı ile
(mütenasip olmayan personel, teçhizat ve cihazlara
sahip bulunmakta ve yine öyle hastaneler de var
İki bölge ha:.ıtanesi veya eğitim hastanesi hüvCyetinde olduğu halde bir sağlık merkezi veya ocağın
da 'kullanılmayan, boş duran cihanlara bile sahip
değildii.'.
Aziz arkadaşlarım,
Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin tayin
ve nakillerinde keyfî ve sübjektif ölçülerle mük
tesep hakları dahi zedeleyerek yapılmış yersiz
ve haksız tasarrufların adalet ölçüleri ve hizmet
felsefesiyle bağdaşır tarafını görmediğimizden,
tayin ve nakillerde yönetmelik esaslarına ve ob
jektif kriterlere sadık kalınarak bölgesel hiz
meti esas alan âdil bir rotasyon sistemi uygu
lanmasını yerinde bulduğumuzu ve Sayın Bakan
dan bu hususta icraatını beklediğimizi bildir
mek isterim. Keyfî olarak yapılmış hısım - ak
raba tayinleri ve dış seyahatlere tercihli ola
rak bâzı kişilerin gönderilmekte olduğu husu
sundaki rivayetlere inanmak istemiyoruz. Fa
kat eğer bu tür işler oluyor ise bunun Bakanlık
bünyesinde hizmetleri aksatacağından veya
olumsuz yönden etkiler yapavak huzursuzluk ve
hizipleşmeleri tahrik edeceğinden şüphe edilme
melidir.
Personel Kanunu uygulamasından en çok
mağdur olan kesimlerden birisi de tıp ve sağlık
personelidir. İntibaklarda büyük ve bariz ada
letsizlikler olmuştur. Farklı tatbikatlar meslek
taşlarımızın moralini bozmuş, çalışma şevklerini
kırmıştır. Kadrosuzluk yüzünden uğranılan
mağduriyetleri torba kadrolarla dahi telâfi et
mek mümkün olamamıştır. Yan ödeme ve risk
tazminatı gibi hakların uzun müddet sürünceme
de kalışı tıp mensupları için ayrı bir üzüntü kay
nağı olmuştur.
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Sağlık hizmetlerinde çalışanlar için eşit hiz
met yapanlara ve eşit şartlarda çalışanlara eşit
ücret ve özgürlük hakları tanınmasını ve sağlık
personelinin her yönden tatmininin esas alınma
sını vazifelerinde üstün başarı gösterenlerin
maddeten ve manen taltifini uygun bulduğumu
zu. belirtmek isterim.
Türkiye'deki hekim dağılışı gayriâdildir.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi her yönden ge
lişmiş birkaç ilimizde Türkiye'de çalışan hekim
lerin yarısı toplanmış durumdadır. Bugün ta
kip edilen personel politikasiyle hekimler ve
sağlık personeli gördükleri kutsi hizmetlere uy
gun şekilde kabul edilmek istenmiyor. Uygun
bir hizmet ve personel rejimi tatbik edilmediği
müddetçe Türkiye'de yeterli ve ihtiyacı karşıla
yacak ihtisas erbabı hekimi ve yardımcı sağlık
personelini istenilen yerler o yerleştirmeye im
kân yoktur. Sağlık hizmetlerinin öngörülen he
def ve seviyede icrasını istiyorsak her şeyden
önce hizmeti cazip kılmaya, hekimi hekim oldu
ğuna pişman etmeden mesleğin ulviliğini ve
özelliğini muhafaza etmeye ve bu yönde gere
ken değeri vermeğe mecburuz. Gerçekçi ve
uzun vadeli tedbirler almaya zaruret vardır.
Sağlık hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi için
hekim lâzım diye adalet ölçülerinden uzak içti
maî emniyet tedibrlerinden yoksun zorlama me
totlarından sakınmak lâzımgeldiği kanaatinde
yim.
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otorite ve kıymet olan bu kişilerin memleketten
tekrar geri gitmeleri için âdeta her türlü çareye
başvurulmamış mıdır? Kölıneleşmiş ve bir reorganisazyona muhtaç olan mevzuat içinde geldiklerine pişman edilmemişler midir? Tâyinlerde, kadro dağıtımında birtakım yakınlıklar ve
mensubiyetler sebebiyle ehliyetliler değil, daha
az ehliyetliler himaye görmemişlerdir? Bilgi ve
liyakatlarmı yabancı ülkelerde ispat ve kabul ettiren bu hekim arkadaşlar memleketimizde sakat
ve kifayetsiz mevzuatın ve geçit yerlerini tıkayan kıdemli fakat daha az liyakatli zevatın kurbanı olmamışlar mıdır? Bütün bunlar ortada
iken ihtisas erbabı, ehliyet erbabı için âdeta yaşanamaz hale getirilen bu ortama «Davet ediyoruz gelmiyorlar, gelenler de geri gidiyor.» diye dert yanmaya, şikâyetçi olmaya kimin hakkı
olabilir?
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Sayın milletvekilleri,
Reformculuğun işportaya döküldüğü bu devirde eğer hakikaten bir ıslâhat ve bu mânada
bir reform yapmak icabediyorsa ilk önce ve
acilen zihniyette ve mevzuatta reform yapılmalıdır. Esas kurtuluş yolu buradadır.
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Hiç kimse darılmasın, şahsiyet yapmak için
söylemiyorum; derdimiz olduğu için ifade ediyorum. Yukarıda arz ettiğim hususlar düzgün
ve iyi işleyen bir sistemin yokluğundan, takibedilen politikalardan ve keza Devlet idaresinde
esas olan devamlılık prensibine riayet edilmemekten ileri gelmektedir. Bir bakan gelir, kendine göre bir sistem kurar. O sistem iyi dahi olsa sonra gelen diğer bir bakim o sistemi idame
ettirmez veya değiştirir. Meselelerimizi sistemlere ve prensiplere bağlayamazsak keyfî, şahsî
ve sübjektif değerlendirmelerle Devlet hizmeti
ve sağlık hizmetleri yürütülebilir mi? Her zaman ve her vesile ile şikâyetçisi olduğumuz bu
hususlar üzerinde Sayın Bakandan müessir icraat beklediğimizi bilmelerini isterim. Aslında
Sağlık Bakanlığı çok sağlam bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli kırmamak, şahsî ve hissî sebeplerle biribirine düşürür hale getirmemek
lâzımdır^

Aziz arkadaşlarım, dış ülkelere hekimler ne
den gidiyor? Neden çoğu geri dönmüyor? Bu
nun sebeplerini aramaya, meseleyi hissi yönüyle
ve muayyen duyguların tesiri içinde itham ko
nusu yapmadan gerçeği olduğu gibi görmeye ve
değerlendirmeye, bizi neticeye götürücü tedbir
leri almaya mecburuz. Hekimlere içtimaî emni
yet, sosyo - ekonomik ş a r t k r ve meslekî imkân
lar, meslekî hususiyetlere göre sağlanmadığı
müddetçe ve gerekli tedbirler ciddî bir şekilde
değerlendirilerek alınmadığı müddetçe Türki
ye'den dış ülkelere hekim göçü devam edecek
tir. Devrin Sağlık Bakanı, dış ülkelerdeki he
kimleri memlekete davet için uzunca bir seya
hat yapmıştı. Oralardaki meslektaşlarımızın
Sayın Bakana ifade ettikleri ve alınmasını ön !
Sağlık Bakanlığında teftiş müessesesine daha
gördükleri tedbirler alınmış mıdır? Hattâ bu | fazla ehemmiyet verilmeli, takviye ve tatmin
haklı talepler ciddî bir incelemeye tabi tutulmuş • edilmelidir. Teftiş heyetine şahsî ve siyasî kapmudur? Memlekete gelenlere lâyik oldukları : risi olmayan, vazifesini o yönde yapabilecek iyi
değer verilmekte midir? Branşlarında birer
sicilli kimseler atanmalıdır. Her an hizmetlere
i
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nezaret etme havası verilmesi bakımından baş
hekimler için hastane çevresinde lojman inşa
edilmelidir.
Muhterem milletvekilleri,
Koruyucu sağlık hizmetlerinin plân hedefle
rinin öngördüğü seviyede gerçekleştiri]enleme
sinin ve bulaşıcı salgın hastalıklarının daima ve
her an patlak vermesi sebeplerinin başında çev
re sağlığı meselesi gelir. Bu, Türkiye'de bir
Devlet meselesi olarak ortada bulunmaktadır.
Sağlık altyapı hizmetleri yalnız sağlık Bakanlı
ğının başaracağı bir problem değildir. İlgili
bakanlıklarla ve kamu kuruluşlarıyle müşterek
ve koordone bir çalışma isteyen bir husustur.
Altyapı hizmetlerinin çok ağır..
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, birinci görüşme
müddetiniz sona ermiştir, tahmin ediyorum ikin
ci müddetinizi de kullanacaksınız? 10 dakika
ilâve ediyorum, buyurun.
SÜLEYMAN ÇİLOÜLU (Devamla) — Alt
yapı hizmetlerinin bir tempo ile tahakkuku yü
zünden sosyalizasyon bölgesindeki sağlık hiz
metlerinin ifası dahi aksamaktadır. İçme sular],
kanalizasyon ve lâğım tesisleri gıda kontrolü ile
her türlü saniter tedbirlerin memleketimizde
ne kadar nıoksian olduğu izahtan varestedir. Som
on yılda verem'in, cüzzaım'ım, bulaşıcı barsak has
talıklarının, kızamık ve diğerlerinim sosyo - eko
nomik önden ^cemiyette yaptığı tahribat çok
büyüktür. Bu hususlar üzerine ciddiyetle eğil
mek, gerçekçi kısa ve uzun vadeli programlar
hazırlayarak Bakanlık ibu konuları devlet mese
lesi haline getirmelidir. Verem ve sıtma ile sis
temli bir şekilde teşkilâtlanarak yapılan müca
dele başarıya ulaşmıştır. Trahom, cüzzam ve
fremgi'de yapılan umumî tarama ve tespitlerle
kontrol altına alınabilmiştir. Buna mukabil bu
laşıcı barsak hastalıklarından tifo, paratifo,
paratziter ve benzeri hastalıklar ile kızamık, polioimiyeliit ve sanlık gibi bulaşıcı hastalıklar
la mücadele arz uedilen seviyede değildir. Bir
sisteme de bağlanmamıştır. Som seneler içinde
kesif ışehirleşme ve sanayileşmenin getirdiği ha
va kirlenmesi ve çevre kirlenmesi, hijyenik şart
ların bozulması gibi problemlıer hal çaresi bek
lemektedir, Bakanlığın ilgili kuruluşlarla ge
rekli şekilde müşterek çalışmalara girmesini
beklemekteyiz. Bugün Ankara'nın, yarın baş
ka vilâyetlerin sağlığa zararlı kirli havasından
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korunmak ve sebepleriyle mücadele etmek bir
takım gayri resmî kuruluşların vazifesi olamaz.
Bu husus evvelemirde Sağlık Bakanlığının ve
hükümetlerin vazifesidir. Hükümetler ıbu mese
leye sahip çıkmaya mecburdur. Kısaca «Temiz
su, temiz hava ve temiz gıda» temini şartlarını
tahakkuk ettirmek suretiyle birçok koruyucu
sağlık hizmetlerini yapmış olacağız. Klorlama
tesislerini ve gıda kontrolü hizmetleri için hak
sağlık laboratuvarlarmı, enterobakteri teşhis
ünitelerini kâfi seviyeye çıkarmaya, personel
vıe malzeme yönünden takviye etmeye mecbu
ruz.
Romatizma! kalp hastalıkları, damar ve kromer hastalıkları ile diyabetik hastalıkların ekomıoımik ve sosyal hayatımuzda yaptığı tahribatım
ölçüsü resmî istatistikî rakamlarla tespit edile
memiş olmakla beraber fevkalâde büyüktür. Bu
hastalıklarla ilgili sağlık üniteleri Türkiye'de
kifayetsizdir. Uğranılan can kaybı ve dışarıya
harcanan dövizin miktarı hakkında fazla iza
hata lüzum yoktur kanaatindeyim. Bu itibarla
ciddî hizmetler görecek ünitelere şiddetle ihti
yaç vardır. Kanser âfetinin milletimiz için arz
lettiği tehlike izahtan varestedir. Yurdumuzda
150 bin civarında kanser vakası tespit edile
bilmiş ve senede 75 bin kişi kanserden ölmüştür.
Tıp sahasındaki gelişmeler yanında cemiyet
lerin s'osıyo - ekonomik ve kültürel yönden hızla
gelişmeleri bulaşıcı hastalıkları azaltmış, buna
mukabil kalp ve damar hastalıklarıyle kanser
den ölenler beynelmilel ölüm sebepleri listesi
nin başında yer almıştır. Kanserin em çok 30
ilâ 60 yaş arasmdaJki kimselerde daha fazla
görlülmesi meselenin vahametimi daha açık gös
termektedir. Bu bakımdan kanser ille gerek teş
his ve gerekse tedavi safhasında ciddî mücade
leye ihtiyaç vardır. Kanserde en mühim husus
erkem teşhis ve zamanımfda tedavidir. Halem An
kara'da 300 yataklı bir tek kanser hastanemiz
vardır. Geçenlerde İstanbul ve Ankara'da 500
<er yataklı iki Onkoloji hastanesinin daha te
melinim atıldığını miemnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bakanlığın kanserle savaş dispanserle
rine de ehemmiyet vermesini bekliyoruz. Mev
cut ve yapılmakta olan Onkoloji hastanelerin
de kullanılmak üzere mutlaka Radyum tedavi
cihazlarının ve kanseri erken teşhis ve tayin
de fevkalâde yararlı olan Skemin (iScanmig)
tıbbî cihazının satınalınımaısı lâzımdır.
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ISaym milletvekilleri, memleketimizde sos
yal yardım ye güvenlik hizmetleri yetersiz ve
dağınık durumdadır. Himayeye muhtaç kim
sesiz çocuk ve yaşlıların büyük kısmı perişan
ve âdeta sahipsizdir. Sosyal hizmetler kurumu
nun biran önce kurularak bu sosyal refah hiz
metlerini tek -elden organize etmesini temenni
ediyoruz. İhtiyaca yetecek sayıda çocuk bakım
yuvaları, yetiştirme yurtlan, .anaokulları ve
gündüz çocuk bakımevleriyta yaşlı ve düşkün
ler için huzur ve dinlenme yurtları açılmalı,
mevcutlar ıslah edilmelidir. Özel eğitimi© muh
taç sağır, dilsiz ve körlere, .ortopedik sakatlığı
ve geri zekâlı çocuklara ait müesseseler gelişti
rilerek çoğaltılmalıdır. Bunlara okul eğitiminin
yanında şahsi kabiliyetlerine uygun olan işe
ve sanata yönetici eğitimi de vererek . cemiyete
kazandırılmalıdır. Ana ve Çocuk sağlığı hiz
metleri bütün yurt sathında dengeli bir sistem
içinde geliştirilmelidir. Ana ve Çocuk Sağlığı
eğitim merkezleri dispanserler, istasyonlar, do
ğum ve bakımevleri, sağli'kevleri gibi sağlık te
sislerine gerekli önem verilmelidir. Ana çocuk
sağlığı hizmetlerinin bir diğer gayesi de aile
plânlaması çalışmalarına rehberlik yapmaktır.
Bu iki hizmetin aynı ünite içerisinde yürütül
mesinin faydalarına inanıyoruz.
Toplum ruh ve beden sağlığının korunması
ve sağlık seviyesinin yükseltilmesi için halkın
her türlü sağlık konularında eğitilmesi büyük
faydalar sağlayacaktır.
Muhterem milletvekilleri, bugün dünyada
ve memleketimizde ruh sağlığının yeri bilhas
sa toplum sağlığının korunmasında en ön sırayı
almış durumdadır. Çağımızda ruh sağlığını kö
tü yönde etkileyen -faktörler arttıkça tedavi ku
ruluşlarına da ihtiyaç artmaktadır. Halen 5 bin
yatak kapasiteli 4 adet ruh ve sinir hastalık
ları hastanesi vardır, fakat ihtiyaca kâfi değil
dir. Bilhassa Bakırköy Ruh ve Sinir hastalık
ları Hastanesinin durumu yürekler açısıdır. Bu
hastanenin 1 500 yatak kapasitesi vardır fakat
4 - 5 bin hastası vardır. Her yatakta 3 - 4 has
ta yatmaktadır. Bu hususun mahzurla/rı her
yönü' ile ortadadır. Üstelik bu hastanede 1 500
civarında çeşitli suçlar işlemiş ve adliye tarafın
dan müşahede altına aldırılmış adlî vaka vardır.
Bu hastanenin tahsisatı kifayetsizdir.
BAŞKAN — ıSaym Çiloğlu, bir dakikanız
var.
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.SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. Bunların durumu
ayrı bir özellik taşımaktadır ve mutlaka bu hu
sus halledilmelidir.
iSaym milletvekilleri, bir hususa daha temas
etmek isterim. .Sağlık Bakanlığı uzun bir süre
den beri memleketimizin ilâç politikası konusun
da .anlaşılması güç bir tutum devam ettirmek
tedir. Bu tutum hakikaten düşündürücü ve en
dişe vericidir. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bir
ilâç enflâsyonu olduğu, ilâç tüketiminin nor
malin üstünde bulunduğu gerekçesi ile son za
manda birtakım kısa ve uzun vâdede büyük
tehlikeler doğuracak uygulamalara girişmiştir.
Bu uygulamaların en mühimlerinden birisi han
gi tıbbî y a da ekonomik gerekçeye dayandığını
anlayamadığımız ilâç ruhsatı kısıtlamasıdır.
Bâzı kararname ve Üçüncü Beş Yıllık Plâna at
fen bir çok yeni ve modern ilâca ruhsat veril
memekte ve böylece yurdumuzda ilâçla tedavi
olanakları önemli bir şekilde tahdit edilmekte
dir. Bakanlığın bu tutumu memleketimizi son
yılların getirdiği ve getireceği önemli yenilik
lerden, inkişaflardan mahrum
bırakmayacak
'mıdır? Ortaya daha önemli sağlık meseleleri
nin çıkmasına yol açmayacak mıdır? • Modern
imkânları uygulayarak kısa sürede ve kesin
likle hastalıklia,r tedavi edilemezse kaybolan
dnsangücünün sorumlusu kim olacaktır? Bütün
ilâçların kalite, kantite ve fiyat
kontrolları
ehliyetli kişilerden müteşekkil kurullara yaptı
rılsın. Bunlar polemiğe girilmeden bir vazife
nin ifası zımmtnda yapılsın. Suçlu görülenler
en ağır .şekilde cezalandırılsın. Sağlığa zararlı
ilâçlara ruhsat verilmesin. Bunlara bir diyece
ğimiz olamaz. Biz de bunların yapılmasını her
defasında isteımişizdir. Ama «benzerlik veya
muadiliyet» noktasından hareketle
tekâmülü
durdurucu ve hatta vatandaş lehine olacak re
kabeti ortadan kaldırıcı bir tatbikat asla terviç
edilemez.
Aziz arkadaşlarım, dış ülkelere bile kendini
kabul ettirmeye başlayan Türk İlâç Sanayiinin
gelişmesini durdurucu, hattâ geriletici nitelikte
Hükümet tarafından alınmakta olan tedbirlerin
hangi gayeye ve kimlere hizmet düşüncesini
taşıdığını anlamakta güçlük çekmekteyiz. Ben
zerlik veya muadiliyet deyimi ile ne kastedil
mektedir? Bunun hudutları nasıl çizilmektedir?
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Bu kararları ve tedbirleri ile 36 milyonun sağ
lığına birinci derecede müdahale eden kişi ve
ya kişilerin .bilimsel olanakları bu foüyük. so
rumluluğu yüklenecek güçte midir?
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu toparlayınız lüt
fen, bâzı kısımlarını lütfen hazfedin, rica edi
yorum.
-SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım.
Modern tıp .görünüşüne ayalk uydurmayan
ilâçlar zaten otoseleksiyon yolu ile kendi ken
dilerini tasfiye etmektedirler. Bu da normal Mır
oluşumdur. Hal böyle iken bu tür bir uygula
maya neden lüzum görülmüştür?
Türkiye'de
ilâç tüketiminin aşırı olduğu iddiaları istismara
ve demagojiye müsait üzücü bir durumdur.
Türk hekimi nerede ve ne miktar ilâç uygula
ması gereğini bilir. İlâç ancak ihtiyaç halinde
sarfedilen bir metadır. Lüzumsuz ve fazla kul
lanıldığı hallerde aksi tesir yapar. Suni olarak
ilâç sarfiyatı yükseltilemez.
Halkımıza sağlık hizmetleri gereği kadar
götürülememişse, halkımız eğitim noksanlığın
dan dolayı zaman zaman kendine göre bâzı ilâç
ları almak ve kullanmak ihtiyacını duyuyorsa
^ e istediği ilâcı eczaneden eczacı reçetesiz ola
rak verebiliyorsa bunda ilâç sanayinin güna
hı ne olabilir? Bu gün Türkiye'de satılan ilâç
ların % 75'i revçetesiz satılmaktadır. Aslında
yeni ilâç ruhsatı vermemek ve böylece güya
enflâsyonu önlemekle ilâç tüketimi arasında
hiçbir paralellikte yoktur. Bu iddiaya katılmak
ta mümkün değildir. Eğer Sayın Bakan, bu
hususta 3 neü Beş Yıllık Plânın öngördüğü
bir tedlbiır olarak bu yola baş vurduklarını iddia
edeceklerse, aynı plânın sağlık bölümünde 403
ıncü maddenin fıkralarında öngörülen başka hiz
metlerin ve tedbirlerin de zikredilmekte oldu
ğunu hatırlatmak isteriz.
Sayın milletvekilleri, 61 milyarlık bir genel
/bütçeden ,% 4'e yakın bir dilimle Türkiye'nin
sağlık politikasının eksiksiz yürütülmesi ve
(bar meselenin bir anda bu imkânlarla halledil
mesi beklenemez.
Yukarıdan beri arz ettiğimiz mâruzâtımızla
Türkiye'nin sağlık mesellerinin halli hususu
na bir .katkıda bulunabil dikse kendimizi bah
tiyar sayacağız.
Sözlerime son verirken 1973 yılı Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize ve milletimi
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ze hayırlı olmasını diler Sağlık Bakanlığının
muhterem mensuplarına başarılar temenni eder,
Yüce Heeytinize Demokratik Parti Grubu adı
na saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) .
BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, şimdi sı
radan bir grup sözcüsüne söz vereceğim. An
cak, asgari konuşma müddeti 20 dakika olduğu
için, o anda saat 19,30'a gelmiş olacak, çalışma
programımıza göne 19,30'da ara vermemiz ve
21'de tekrar toplanmamız gerekiyor. Bu büyük
arayı vermeye lüzum kalmadan Sağlık Bakan
lığı Bütçesinin bitimine kadar çalışmanın deva
mını öngören bir önerge gönderilmiştir; öner
geyi takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin bitimine kadar
aralıksız devamını arz ve teklif ederim. Say
gılarımla,
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
A. P. Grulbu adına Sayın Baha Müderriısoğlu, buyurunuz efendim.
A. P. GRUBU ADINA BAHA MÜDERR1SOĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem
.milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının değerli mensupları; Adalet Partisi
Grubu adına Sağlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi
hakkındaki görüş, tenkid ve
temennilerimizi
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Muhterem
arkadaşlar,
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, kuruluşundan bugüne ka
dar' zaman zaman hızlanan hizmetleriyle mem
leket sağlığına, vatandaşın sağlık seviyesinin
yükseltilmesine büyük katkıda
bulunmuştur.
Bu itibarla huzurlarınızda sözlerime gelip ge
çen bütün sağlık personeline teşekkürle başla
mak istiyorum.
Halk sağlığını tümü ile mütalâa etmek lâ
zımdır. Koruyucu hekimliğe büyük önem veril
melidir. Koruyucu sağlık hizmetleri, yani halk
sağlığını korumak bir Anayasa hükmüdür; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aslî görevi
dir. Devletçe parasız olarak yapılmaktadır. Bu
hizmetin, günden güne gelişmesi, başarıya ulaş
ması neticesi, insan ömrü uzamaktadır. Koru-
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yucu hekimliğin muvaffakiyeti sayesinde, memleketiımiızde sarî ve salgın hastalıkların çoğu
önlenmiş, bâzıları da yok edilmiştir.
Koruyucu hekimliğin başında, çevre
sağ
lığı, gıda kontrolü, bulaşıcı hastalıklarla, aşılar
gelmektedir. Çevre sağlığı, altyapı hizmetleri
nin yeterince olmasıdır. Bu da, Ulusun iktisadî,
sosyal, kültürel gelişmesiyle ilgilidir. Başarıya
ulaşması, Köy İşleri, Ulaştırma, Bayındırlık,
İçişleri, İmar ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Maliye bakanlıkları bir araya gelerek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyle birlikte
feoordineli olarak çalışmalarıyle mümkündür.
Köy yolunun yapılması, içme suyunun .te
miz olması, okula kavuşturulması, evinin fennî
ve sıhhî şartlara uygun olması, lâğım, kanali
zasyon veya fosseptik çukurun yapılmasının
büyük değeri vardır. Yine çevre sağlığı bakı
mımdan hayvanlardan insanlara geçen kuduz,
şaribon gibi hastalıklarla mücadele etmek lâ
zımdır.
Mıedenî memleketlerde bu hastalıkların kökü
kazınmıştır. Veteriner Genel Müdürlüğü ile iş
birliği yapmak suretiyle başıboş
hayvanlara
müsaade edilmemesi, aşılarının yapılması gibi
tedbirlerle
kuduz ve şarbon, hastalıklarının
azaltmak, yok etmek mümkün olabilecektir.
Memba sularının şişelere konması, içme ve
'kullanma sularının klorlanması, bu mümkün
olmadığı takdirde kireç kaymağı damlatmak
suretiyle hastalıklardan korunulması önemlidir.
Vatandaşın sağlığını tehdit eden deniz suları
ve hava kirlenmesiyle Sağlık ve 'Sosyal Yardım
Bakanlığının gereği gibi mücadele etmediği ve
bu .mücadelede Bakanlığın maalesef müessir bir
yer alamamış olduğunu, üzülerek müşahede
etmekteyiz.
HaVa kirlenmesi neticesi bünyemizde kan
ser, astım, korpulmonale husule gelmekte ve
mevcut hastalıklar da artmaktadır. Hava kir
lenmesi dolayi'sıyle ömür yarı nispetinde azal
maktadır. Büyük şehirlerdeki bu meyanda An
kara 'daki hava kirlenmesiyle Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının birinci derecede ilgilen
mesi icap ederken, bu önemli konudaki ilgisiz
liği yüzünden ikinci plâna itilmiştir.
Gılda maddelerinin kontrolü da önemlidir.
Gıda kontrolü ve beslenmede veteriner hekim
liği ile (müşterek bir çalışma olmasını faydalı
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bulmaktayız. Bu konuda veteriner hekimler,
kimyagerler, ekonomistler ve nihayet bunların
başında hekim olmalıdır.
Sağlılk Bakanlığında kurulması istenilen Gı
da ve Beslenme Örgütünün zaman geçirilımeden
kurulmasını faydalı bulmaktayız. Zamanımızda
bulaşıcı hastalıklarla savaş programları geliş
tirilmiş, aşılama kampanyalar halinde bütün
vatandaşlara uygulanmıştır. Ülkemizde ilk defa
kitlevî kızamık aşısı 1969 - 1970'de partimiz ik
tidarı zamanında bezyüzıbin ve bir milyon ço
cuğu aşılayarak, dolayısıyle muafiyet temin
adecelk şekilde aşı mubayaası yapılmış ve bu
aşılar aynı yıllar içinde uygulanmıştır.
Aynı şekilde, 19 milyon doz polio aşısı, mu
bayaa edilerek kampanyalara katılmıştır. Bu
mücadeleye partilerüstü hükümetler zamanında
aynı hızla devam edilememiş, hattâ gevşetildiği
görülmüştür. Bu yüzden memleketimizin muh
telif yerlerinde yer yer kızamık vakaları epi
demiler yapacak nitelikte bir seviyeye ulaş
ılmıştır,
Kolera gibi zaman zaman dünyada salgınlar
yapan, binlerce, yüzbinlerce hattâ milyonlarca
insanı öldüren korkunç hastalığa karşı, her za
man olduğu gibi bundan sonra da çok uyanık!
ve dikkatli olmayı bildirmek isteriz.
'Sayın milletvekilleri, aşı ve serumlar ile
"bunların istihsal edildiği Refik Saydam' Merkez,
Hıfzıssıhha Enstitüsünün durumu hakkında gö
rüşlerimizi arz edeceğim. Rahmetli Refik Say
dam tarafından kurulan bu müessese, kurulu
şunda garp devletlerindeki modern sağlık kuruluşlarıyle aynı ve müstesna bir kuruluş iken,
geçen zaman içinde, tekâmül edememiş, bugün
kü durumuyla onlardan çolk geride kalmıştır.
Bu müessesede yapılan boğmaca, 'difteri, telanoz aşıları, pürüfiye ve alsorbe değildir. Bu şe
kildeki aşılar artık bütün dünyada terk edil
miştir. Yapılan aşılar, ihtiyacımızı karşılayacak)
durumda da değildir. Serumlardan difteri seru
mu hariç, pürifikasyon ve konsantrasyon tam
yapılamamaktadır. Bundan ötürü de serum ya
pılan hastalarda serum hastalığı husule gelmek
tedir.
Dünyada artık ham serum istihasli terkedil
miştir. Gama globalin yapılamayan bu müesse
sede yılan serumunun da yapımı mümkün olma
dığından, dışardan ithal edilmektedir.
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Bu müessesenin, memleketin bütün koruyu
cu hekimliğini destekleyecek, ciddî, problemle
ri çözümleyecek bir seviyeye ulaştırılması şart
tır. Bu suretle Millî Sağlık Enstitüsü vazifesi
görmelidir. Komşumuz İran'daki Razi Enstitü
sü bizden kuvvetli ve güçlüdür. Medenî ülke
lerdeki tekâmül seviyesine ulaşmıştır. Yaptığı
serum ve aşılar, memleketinin ihtiyacını karşı
ladıktan sonra, dış ülkelere ihraç etmek ve döviz sağlamak imkânını bulmuştur. Bütün ensti
tüler, her medenî ülkede vardır. İngiltere'de 14
araştırıma enstitüsü, Almanya'da 87 müessese
mevcuttur. Bu müesseselerde besinler, infeksiyöz hastalıklar, dejeneratif hastalıklar incele
nir. Amerika'daki Millî Sağlık Enstitüsünde bi
linmeyen dejeneratif hastalıklar, besin, trahom,
frengi gilbi hastalıklar çöz'üme kavuşur.
Her sene hariçten ithâl ettiğimiz aşı ve se
rumlara milyonlarca lira ödenmektedir. Bünye
sinde kıymetli elemanların bulunduğu Refik
'Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü vakit geçirilme
den medenî ülkelerdeki seviyeye ulaştırılmalı
dır.
Sayın milletvekilleri, Türk hekimliği bunu
yapacak güçtedir. Sayın Sağlık Bakanlığının
bu konuya ilgi göstermesini yürekten bekliyo
ruz.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi, uygulamaları, Türkiye'nin gerçeklerine
en uygun olan uygulama tarzıdır. Bugün dün
yada gelişmiş ülkelerde, az gelişmiş ülkelere ka
dar sağlık hizmetlerinin koruyucu yönü, bizim
soısyalleştirme ve uygulamamıza paralel uygula
nmalarla yürütülmektedir.
Bu sistemde sağlık hizmetleri, en uç toplum
lara kadar rahatça götrürülebilmeiktedir. Bu hiz
mete partimiz iktidarı zamanında büylüik önem
verilmiştir. 1965'te sadece altı ilde uygulanan
sosyaliz© sağlık hizmetleri, partimiz iktidarı za
manında 25 il, 189 ilçe, üç eğitim araştırma
bölgesi, 12 177 köyde tatbik edilmiş, 10 milyon
nüfus sosyalize sağlık hizmetlerine kavuşturul
muştur. 12 Marttan sonra gelen partilerüstüi
modeli hükümetlerinin kısır görüşleri yüzünden
bu hizımietlerde duraklama ve gerileme olmuş
tur.
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yarısının gerçekleştirilebilmesi mümkün olabil
leceğini göstermektedir.
'Sosyalizasyon bölgelerinin en büyük sorun
larından birisi de, bilhassa hekim noksanlığı
•olduğu bildirilmektedir. Bunun giderilmesi için
alınacak tedbirlerden mecburî hizmet yükleyen
bir sistem, 1243 sayılı Kanundan istifade etme
nin dışında, mukaveleli hekim istihdamının uy
gulanması, sosyalizasyon bölgelerinde çalışacak
hekimleri buralara gitmeye teşvik edecek 'bir sis
temlin getirilmesi lâzımdır.
ıSoısyaİize bölgelere tayinlerde ve rotasyon
da âdil hükümler ve kıstaslar uygulanmalıdır.
Sosyaılizıasyon bölgesinde hekimleri çalıştıra
cak tedbirlerin alınmayışı ve uygulanmaması,
bu sistemin muvaffakiyetinii azaltmaktadır.
•Sosyalizasyon 'bölgelerimde eski çalışanlarla
yeni girenlerin farklı ücret statülieirine tabi olu
şu da önemlidir. Eşit işe eşit ücret ödenmesi
prenisibine riayet edilmelidir. Sosyalizasypn böl
gelerine giönderileıceik hekim ve sağllılk personeli
teorik ve pratik bir kurstan geçirilmelidir. Ye
mi .mezun kimselerin doğrudan doğruya bu böl
gelerde çalıştırılması, sosyalizasyonun muvaffafciyeitini azaltan faktörlerin arasımda yer almak
tadır.
Sayım milletvekilleri, sağlılk sigortası hizmetleıri de çok önemlidir. Bunu ıgerçekleştirmek
için, Partimiz iktidarı zamanında yetkili uzman
lar tarafından uzun ve ciddî bir çalışma ile bir
tasarı hazırlanmış, bu tasarı Meclis Umumî He
yetinin gündemine kadar gelmiş iken, 1!2 Mart
tan sonra gelen reformist hükümetler bu tasa
rıyı geri çekmiştir.
Fevkalâde önemli ve gerçekteni neforlm nite
liğinde olan bu tasarınım geri çekilmesi çok az
bir değişme ile tekrar Meclislere sevkeddlmıesi,
bu hükümetlerin tasarıyı kendilerine maletmıek
arzusundan ileri geldiği hissini uy andırmakta
dır.

Geçici Komisyonda müzakeresi bitirilen ta
sarı, Meclis gündeminde beıklemektedilr. Bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde, sağlık hizimetlerinitn
düzenlenmesi hekim ve vatandaş ilişkilerinde
fayda sağlayacak, özellikle fakir vatandaşları
mızın ilâcı dahil her türlü tedavilerinin ücretsiz
yapılması mümkün olabilecektir.
1973 yılında 10 ilin sosyalizasyon kapsamına
Tedavi hizmetleri bu suretle güven altıma
alindığı bildirilmiş ise de, finansman güçlükleri
alınmış olacaktır. 36 milyon vatandaşımız fay
sebebiyle daha ilk yılda ancak bu proıgramm , dalanacaktır. G-emel sağlık sigortası kademeli
— 742 —
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olarak uygulanacak, 12 milyondan fazla vatan
daşımızın sağlık primi Devlet taraflından,' öde
necektir. Bu önemli tasarının bir an evvel ka
nunlaşmasını bekliyoruz.
Muhterem milletvekilleri, bütün dünyada ve
yurdumuzda en büyük ve önemli konulardan
birisi de veremdir. Bu hastalık her yerde oldu
ğu gübi, yurdumuzda da ciddiyetini muhafaza
etmekle beraber, bugüne kadar yapılan müca
dele, programlı, bilgili ve plânlı bir şekilde uy
gulandığından dolayı, hastalık kontrol altına.
alınmış ve her sene daha iyi neticelere ulaşıl
mıştın".
Programın özelliği, koruyucu hizmete önce
lik verilmek suretiyle tedavi masraflarının had
di asigariye indirilmesi, en ücra köye kadar gidileirelk hizmetin, halkım ayağına götürülmesi,
Bakanlık ile halik el ele vererek işbirliği yapma
ları, kurdukları dispanserlerin faaliyetlerini
müştereken yürütmeleridir.
Türk mucizesi olarak adlandırılan dünya
nın takdirine mazihar olmuş hizmetin başarısın
da, büyük rolü B'GG aşısı oynamıştır. Bugüne
kadar 24 milyon vatandaş röntgen ile taranmış,
ve 63 milyon şaihsa tüberkülin testi yapılmış,
29 milyon şahsa da, BÖG aşısı tatbik edillmişitıir.
Bu muazzam rakamlar, verem savaşının ne
kadar büyük bir gayret içerisinde yapıldığını
.göstermesi bakımından büyük önem taşımakta
dır.
Hastalık eradika edilene kadar bu progra
mın aynı ciddiyet içerisinde devam 'etmesine
önem vermekteyiz.
Muhterem .arkadaşlar, sıtma memleketimiz
de yüzyıllar boyunca fevkalâde önem taşımış ve
birçlok kimseyi hasta etmiş, hattâ ölümüne sebep
ölımuşıtur. Bunun da mücadelesi 30 seneden beri
mebodlu ve programlı bir şekilde yapılagelmıektedir. Yalnız 2 seneden beri eradikasyon içinde
bulunan bu hastalık memleketimizin muhtelif
yerlerinde, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Niğde,
Edirne, Ankara gübi illerimizde salgım niteliği
taşıyacak bir gelişme göstermektedir. Bu ba
kımdan bu hastalığa, geçmiş senelerde olduğu
gibi, mücadelede önem vermek mecburiyetini
bir defa daha hatırlatmak isteriz.
Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun Güney Doğu, Doğu illerinde andemik olarak devam
eden trahom hastalığı vardır. Bugün istatistik-

22 . 2 . 1973

O : 2

lere giöre, dünya nüfusunun 1/6 'sı, yani 500 mil
yon insan bu hastalığa 'müptelâdır, 10 milyon
insan da klordur. 1926 yıllarında yurdumuzda
taikrüben 3 milyona yakın trahomlu vardı. Cum
huriyet devrimde, bilhassa iktidarımız devrinde
büyük masraflar ve emekler sarfetmek suretiy
le genel trahom taramaları yapılmış, bu suretle
bugün trahomun mevcudu 300 bine indiri'lebilmiştüır.
1966 ve 1970 yılları arasında »Hatay, Adıya
man, Urfa, Elâzığ, Diyarbakır ve Mardin ille
rinde taramalar sonunda trahom % 90'dan % 5
nispetine düşürülmüştür.
112 Mart 1971'den sonra bu sahadaki çalış
malarda bir gerileme mevcuttur. Yeniden eslki
çalışmalara gidilmesi ümidini taşımaktayız.
Muhterem milletvekilleri, aynı şekilde yur
dumuzda mevcut frengi ve lelbra (cüzzam) da
önemli hastalıklar arasındadır. Bu hastalıkların
eradikasyonuna gitmek içim gerekli çalışmalar
hızlandırılmalıdır. Her iki hastalığın modemi
usullerle tedavisine önem vermekteyiz.
Sayın milletvekilleri, bünyemize uygun hal
kın sağlık ve sosyal seviyesinin yükseltilin esinde
büyük destek olan bir mediko - sosyal kuruluş
tan, ana - çocuk sağlığı çalışmalarından kısaca
bahsetmek istiyorum.
Dünya milletlerinc'e de koruyucu sağlık hiz
metleri arasında sayılan ve önem verilen, geniş
(imkânlarıyle topluma faydalı bulunan ana - ço
cuk sağlığı, memleketimizde de müspet çalışımalarıyle büyük ilgi ve rağfbet görmüştür.
Memleketimizin her köşesinde ana - çocuk
sağlığı merkezi ve şubelerinin açılması isten^
misktedir. Bu bakımdan ana - çocuk sağlığı po
litikasına büyük önem veriyoruz. Son zamanlar
da bunun ikinci plâna atılmak isteıriildiğüni üzü
lerek müşahade etmekteyiz. Ana - çocuk sağlığı,
'hizmetin esasıdır. Nüfus plânlaması ile birleşti
ği takdirde, .ana - çocuk sağlığının baz olarak
alınması şayanı tavsiyedir.
Sayın milletvekilleri, nüfus plânlaması ko
nusuna geliyorum: Nüfus plânlaması, ailelerin
istediği zaman içinde diledikleri sayıda çocuk
sahibi olmak suretiyle sağlıklarının korunması
iesasıına dayanır. İhtiyaç hisseden ailelere yar
dımcı olunmaktadır. Bu hususun tahakkuku için
her türlü kolaylık ve yardım yapılması öngö
rülmüştür. Nüfus plânlaması çalınmalarının da-
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ha ziyade fakir zümreye ve muhitlere götürül
mesi, bu politikanın kanaatımızca en uygun tat
bikatı olacalktır.
Sağlık Bakanlığını bu gayret içerisinde
ıgörmek istiyoruz. Bu suretle % 2,6 nüfus ar
tışı hızıının altına inilebileceği kanaatini taşıyoıruz.
Alkil ve Ruh Sağlığı •
Sayın Milletvekilleri,
Çağımızdaki sosyal gelişme, hızlı şehirleış>me, sanayileşme, ekonıomik, politik krizler, iş1sizlikler, açlık, alkolizm, geri zekâlılık, aşağılık
duyguları, korkular, mamievî buhranlar, fuhuş,
üniversitedeki gençlik kaynaşmaları gibi prob
lemler, toplum sağlığını, hattâ devletlerin poli
tikalarını büyüîk çapta etkilemiş olduğundan,
insan ruh sağlığı önplâna alınmış ve ciddî tedıbirlerin alınması zorunluluğu meydana çıkmış
tır.
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından değişik
yapıdaki .toplumlarda yapılan araştırmalara ve
istatisitikî malûmata göre, dünya
nüfusunun
% 10 - 15' inin ruh hastası olduğu meydana
çıkmıştır. Ruh sağlığı alanında üzerinde has
sasiyetle durulması genelken, önemli bir konu
da, geri zekâlılardır.
Dünya nüfusunun % 2 - 3 ünü teşkili eden
bu önemli konunun Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından üzerinde hassasiyetle durulmıası lüzumuna işaret etmek isteriz. Artık
bulgun, toplumdaki insanların ruh sağlığı olma
dan, yalnız beden sağlığı ile topluma faydalı
olunamayacağı inancı, ilmî metıodlarla ispatlan
mıştır. İktidarımız zamanında, 1968 senesinde
Bakanlık bünyesinde Ruh Sağlığı Müdürlüğü
kurulmuş ve Türkiye'de mevcut 4 adet ruh Ve
sinir hastalıkları hastanelerindeki 5 000 yatağa
ilâveten Samsun, Gaziantep ruh sağlığı yatak
ları tesis edilmiş ve yine bu maksatla Ankara
- Grölbaşı teslisleri yaptırılmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde bunla
rın tahakkuk ettirilmesi, bizleri memnun edeeıcsktir. İstanbul'da olduğu gibi, diğer büyük şe
hirlerde de ruh sağlığı araştırma dispanserleri
•açmak suretiyle ruh sağlığının yeni metodlarla,
yeni ilâçlarla tedavi etmek lüzumu, bugün her
zamandan fazla önem taşımaktadır.
Akıl ve ruh sağlığı konusunda memleket ça
pında önceden tespit edilmiş ve kararlaştırılmış
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programın aksatılmadan yürütülmeisi, başlıca
temennimiz olacaktır.
Kanserle Savaş :
Sayın milletvekili eıri, kanser; insan hayatı
kadar eskidir. Bugün dahi kesin nedeni bilinme
yen bu hastalık 30 - 60 yaşlarında çok görülür.
Medenî memleketlerde ölüm sebeplerinin başın
da kalp - damar hastalıkları, ikinci sırada kan
ser 'gelmektedir.
Dünya Sağlık Teşkilâtının bildirdiğine göre,
yaşıyan her 4 insandan birisi kansere yakalan
maktadır. Dünyada 20 milyon kanserli olduğu,
yılda 2 milyon insanın bu hastalıktan öldüğü
de, dünya istatisltikleriinde gösterilmektedir. Bu
suretle toıtal ölümlerin % 18 inin sebebi kanser
'olarak gösterilmektedir.
Bu kadar önem taşıyan bu hastalığın Tür
kiye'de katı bir istatistiği olmamakla beıraber,
iher sene 1(50 bin kişi kansere tutulmakta, bun
ların yarısı yıl içinde ölmektedir. Kanser te
davi edilmez bir hastalık değildir. Erken teş
his, uygun tedavi ile kanser türleri içerisinde
% 98 oranına kadar iyi olan nevileri vardır.
Kanser savaşında koruyucu, eğitici, tedavi
•edici, araştırıcı ve değerlendirici olmanın bü
yük önemi vardır. Partimiz iktidarı zamanın
da pnagrama alınmış olan Ankara, İstanbul, İz
mir'ıdefci 500'er yataklı kanser hastanelerinden
Ankara, İstanibul'u 3 neü Plânda görmek, bizleri
ınıemnuın etmiştir.
Yine Partimiz iktidarı zamanında, kanser
hastalığının tedavisine büyük önem verilmiş
tir. Etimesgut'ta 300 yataklı Onkoloji Hasta
nesinin kuruluşu, Numune Hastanesi bünyesin
de açılmış olan dünyamın en modern cihıazlaırıylle teçhiz edilen radyoterapi müessesesi ile
Bakanlık bünyesinde kurulan müstakil Kanser
Şubesi Müdürlüğünü bu meyanda zikredebiliriz.
12 Marttan sorara gelen partiieırüstü hükü
metlerinin tutumu sebebiyle, bu çalışmalar inkitaya uğramıştır. Ça'liişımaların tekrar başlatıl
ması, memleketimizin yararına olacaktır.
Kanserin erken teşhisinde büyük önlemi odan
miodern âletlerle donatilmış dispanserlerin ku
rulmasında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz.
İlâç :
Muhterem arkadaşlar, ilâç, memleketimizde
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir sorun
dur. Bunu imalât, kontrol, fiyat
bakımından
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-ayrı ayrı mütalâa etmek lâzımdır. İmalâtta I taklardan 15 400 yatağı, yan] 1/3'ü İzmir, An
kara, 1'StanJbul gibi üç büyük şıeMrde toplanmış
şüphesiz hammaddeden ambalajlamaya kaidar
tır.
geçen safhanın tamanıiıyle memleketimizde yapıilması esastır. Bilhassa hammadde istihsalinin,
Bu suretle Ankara'da bir hekime 657, İstan
ilâç imalâtının başlıca esası olduğu açıktır. Bu
bul'da 53ı9 kişi, buna mukalbil Nevşehir'de,
tarafı, bizi dışarıya bağlayan bir unsurdur. Bu
13 000, Muş'ta 14 000, Adıyaman'da 16 OıOO, Günu teşvik etmek, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
müşane'de 18 0O0 kişi düşmektedir.
şkanlığının görevidir.
İkinci Beş Yıllık Plânda hasta yatağı bakı
mından plân hedeflerine varılmıştır. Bu, 10 000
Bunun yanında, ilâç evsafının
noksansız,
kişiye, 24,7 dir. Yatakların bölgelere dağılışın
kayba uğramadan vatandaşa intikali, ancak
da, personel istihdamında ve teçhizat bakımınciddî .kontrollerle mümkündür. Biz, bilhassa son
zamanlarda bu kontrollerde büyük bir aksama I dan bir dengesizlik mevcut olduğundan, Doğu,
Güney, Güney - Doğu, Orta Anadolu'dan bü
olduğu kanaatindeyiz.
yük merkezlere, bilhassa Ankaratya hasta akını
Fiyat meselesine gelince :
olmaktadır.
Gerçekten her iktidar, bu mesele üzerinde
çok durmuştur. Gerçek fiyatı bulup, bu fiyat
Hemen hemen bütün parlamenterler, hengün
tan ilâcı piyasaya arz ötmek önemlidir. Biz,
gelen bu hastaları has tanelere yatırmak vıe te
son 7 Nisan kararnamesi ile gerçek ilâç fiyatı
davi -ettirmede büyük çaibalar sarf etmektedirler.
nın bulunduğuna kanji değiliz. Çıkarılan bu
Buna bir çözüm yolu bulmak mecburiyeti var
'kararname ile, istikrarlı bir ilâç fiyat politika
dır. Bölge hastanelerini ihya etmek, buralara
cı sağlanamamıştır. İlâçların ucuzlatılması da
yeteri kaidar ehliyetli personel ve modern tıbbî
mümkün olamamıştır.
aletlerle donatmak suretiıyle, vatandaşların ora
larda tedavilerini sağlamak lâzımıdır.
Bâzı ilâç fiyatlarının düşürülmesi, bâzı ilâç
Haıstanelerde çalışan hekimlerim bâzıları full
fiyatllarının palhalılaştırılması meselesi, ilâç
tüme,
bâzıları ise part - time çalışmaktadırlar.
hammaddesinin ucuz ve pahalı olmasından ileri
Bu
doğru
değildir. Hastanenin
randımanını
gelmiştir.
•azaltmaktadır.
Hastanede
çalışan
doktorların
Bugünkü ilâç fiyatları da, halkımızın alım
tümümün,
hattâ
kamu
kesimindeki
çalışan
he
gücüne göre palbalıdır. Zoraki yapılmış olan bir
kim
ve
yandım<cı
sağlık
personelinin
full
time
ilâç ayarlaması, ilâç imal eden firmaların baş
içine alınması faydalı ve lüzumludur.
ka istikametlere ve meselâ gıda sanayiine kay
ması gibi bir endişe yaratmaktadır.
İktidarımız zamanında öngörülen Atatürk
Sanatoryumunun yanında yapılması kararlaştiv
Devlet ilâç kontrol enstitüsü de bugüne ka
r
il an âcil iihtiyaçları karşılayacak Astım Hasta
dar faaliyete geçirtil em emiş olup, ilâçların ruh
nesine
bugüne kadar başlatılmamıştır.
sattan önce ve piyasaya çıktıktan sonraki ana
lizleri de sağlanamamıştır. Aşırı ilâç tüketimi
Nöroşirurji yatakları, yurdumuzda çok az
ve ilâç enflasyonunu sınırlamak için gerekli
dır. Büyük bir ihtiyaç olan bu kesimdeki yatak
tedbirlerin bir an evvel alınmasını zarurî gör
ların artırılması lüzumludur. Romatizma ve kalp
mekteyiz.
lıastalıkıları gibli özelliği olan dal hastanelerinin
Yataklı Tedavi Kurumları :
kurulması için hiçibir hazırlık görülmemiştir.
Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'de sağ
I
Aym şekilde diyabet ve koroner hastalıkla
lık hizmefti denince, tedavi edici hizmetler an
rının tedavileri için özel dal hastanelerinim ku
laşılmaktadır. Palhalı bir hizmettir. Halkın iste
rulması ilgi ile kamuoyunda takip edilmekte
diği ve üzerinde hassasiyetle durduğu bir hizdir:
ımettir. Asılında ise, Sağlık Bakanlığına düşen
hizmet, korucu hizmettir.
İktidarımız tarafından Yüksek İhtisas Hasta
nesindeki koroner bakım ünitesi ve onun 6 - 7
Yurdumuzda 93 608 yatak kapasitesi varıdır.
Bu büyük bir kapasitedir. Bunlardan 49 444 'milyonluk modern âletleri ilgisizlik yüzünden
sandıklarda hâlâ bekletilmekte, çürümeye teradeti, yani, bütün yatak sayısının % 52,9'u
'Sağlık Bakanlığına aittir. Bakanlığa ait bu ya- j kedilmelktedir.
745 —
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Yine özel dal hastanelerinden - yüzibi'nleırce
muzdarlp vatandaş diyaliz sentr ünitesin İn
bulunmaması sebebiyle çok sıkıntı içindedirler.
Bu ünitelerin bir an evvel kurulmasında büyük
fayda mülâhaza etmekteyiz. Türkiye'deki bü
tün hastaneleri tek elde toplamanın çok büyük
faydalar getireceği inancını muhafaza etmekte
yiz.
ISosyal hizmetler faaliyetleri :
iMuhterem Milletvekilleri, sosyal hizmet faa
liyetleri, bir cemiyetin ileri ve medenî oluşunun
bir ölçüsüdür. Bizde, bilhassa iktidarımız za
manında 1965 - 1971 yılları arasında bu mevzu
larda büyük çalışmalar yapılmıştır. Bilhassa
ihtiyarlık bakım yurtları, kreşler, gündüz, ba
kım evleri ve rehabilitasyon
müesseselerinin
programlı, plânlı bir şekilde yurt sathında ya
pılması için hazırlığa girişilmiştir.
1971 12 Martından sonra sosyal hizmetieı
faaliyetlerinde de duraklama olmuştur. Yurdu
muzun rehabilitasyon merkezlerine büyük ihti
yacı vardır. Bu önemli müesseselerden İstan
bul'da açılmak üzere bıraktığımız rehabilitas
yon müessesesi - ki, büyük bir iırrjtiyaeı karşılıyaeaktır - hizmete açılamamış, bıraktığımız gibi
kalmıştır.
Burslar mevzuunda ise, verilen miktarlar
azdır. Bunların daha fazla arttırılması lüzumu
na kani bulunmaktayız.
Personel durumu :
,Saym milletvekilleri; Yurdumuzda hâlen
17 529 hekim vardır. Bunlardan 4 188'i, yani,
'% 23,83'ü 'Sağlık Bakanlığında, % 13,5'u Sosyal
(Sigortalarda olup, diğerleri kamu kuruluşların*
da ve % 40,62 de sei'best ve özel sektörde çalış
maktadır.
Bakanlıkta çalışan 4,188 hekimden 2,399'u
mütehassıs, 1,225'i de pratisyendir. ıBuna göre
Türkiye'de mevcut hekimlerin % 66 sı müte
hassıs, % 34'ü ise pratisyendir. Hekimler yurt
sathında dengesiz olarak dağılmıştır. Sayıları
kifayetsizdir. Mütehassıs hekim, pratisyen
hekimden fazladır. Bunların nedenlerini kısaca
arzetmekde fayda mülâhaza etmekteyiz.
Hekimler ve sağlık personeli, muhtelif ku
ruluşlarda değişik ücret sistemine tabidir.
1 ııci 4 ncü kararnamesi ile intibaklarında bü
yük haksızlıklar olan hekim ve sağlık personeli,
huzursuzluk içindedir. Bundan dolayıı da, bu
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kesimde çalışanlar, başka kesime, hattâ dış ül
kelere gitmektedirler.
Yine kamu sektöründe çalışan hekim ve sağ
lık personelinin bâzılarına yan ödeme verilmiş,
bâzılarına da verilmemiştir ki, bu da, bu cami
ada ç alışanlar arasında büyük bir huzursuzluk
ve üzüntü kaynağı olmuştur. Bu huzursuzlu
ğun giderilmesi, bu kesimde çalışan hekim ve
sağlık personelinin çalışma şevkini arttıracak,
randımanlarım yükseltecektir.
Asistanlara muhtelif kurumlarda değişik
tazminat verilmektedir. Bunun da düzeltilmesi
gerekir. Görülüyor ki, Türkiye'de hekim mikta
rı, 17,579 gibi oldukça tatminkâr bir seviyede
dir. Fakat bunların devlet teşkilâtı içinde va
tandaş hizmetine arzı, fevkalâde küçük nispet
içinde kalmaktadır.
Binaenaleyh, asıl proiblem, bu kadar büyük
kitleyi üyük ölçüde bu hizmete verebilmektir
ki, bunun başlıca çaresi, o hizmeti cazip hâle
getirmektir. Türkiye'min dışında 2 000 hekimin
mevcut olması, Türkiye'nin o hekimlere ihti
yacı bakımından şu durum karşısında bir prob
lem sayılmamalıdır. Bu yolda Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına büyük görevler düş
mektedir.
Muhterem arkadaşlar;
Nihayet, Partimiz hükümetleri tarafından
Meclisler'e sevkedilen önemli sağlıik sorunla
rını kapsayan kanun tasarılarından kısaca
bahsetmek istiyorum. Bunlardan :
1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatm Tarzı İc
rasına dair Kanun;
2. 1262 sayıılı Tıbbî İspençiyari Müstalhzarlar Kanunu tadil tasarısı;
3. 6177 sayılı Eczaneler hakkındaki kanun
tadil tasarısı; - ki, bugüne kadar Meclislerde
görüşülememiştir. Bu tasarı, bir bakkal dükkânı
gibi çalışan, istediğine istediği ilâcı satan ec
zanelerin durumuyla ilgilidir. Bu suretle ilâç
israfına dur denebilecektir.
4. 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
tadil tasarısı,
5. Etıbba Odaları Kanun tasarısı, Tıp eği
timiyle ilgili kanun tasarısı, gibi tasarıların bir
an evvel çıkması, sağluk kesinimde çalışan he
kim ve sağlık personeli ve halkın sağlığı bakı
mından önemli olduğuma, bunların üzerinde de
durulması gerektiğine inanmaktayız.
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Yüce MeclMmizi ve O'mm sayın değerli
üyelerini, daima yaptıkları görevde başarı gös
teren bakanlığın mümtaz mensuplarını saygı
ile. selâmlar, 1073 yılı bütçesinin milletimize
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim, hepinizi saygıyle selâmlarım.
(A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN —• Sayın Mehmet Emin Erdinç,
C. H. P. Grubu adına.
C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET EMİN
EEDİNÇ (Van) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ;
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1973 malî
yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek
üzere huzurlarınızdayım.
Sağlık Bakanlığının 1973 malî yılı bütçesi
2 452 812 195 Tl. dır. Bu, genel bütçenin '%
3,96'sıdır. 1972 bütçesi ise, genel bütçenin !%
4,67'si idi. Dünyada sağlık hizmetlerini başarı
lı olarak yürüten Devletlerin genel bütçeden
ayırdıkları miktarlar % 8, 9, 10 civarındadır.
Gene sağlık hizmetlerini başarıyla yürüten ül
kelerde sağlık bütçesi için ayrılan tahsisatlar
millî gelirin yüzde beşi civarındadır. Bizde ise
sağlık hizmetlerine ayrılan tahsisat millî geli
rin % 1,3'ü civarındadır. Bu mukayeselerle Sağ
lık Bakanlığı bütçesinin yeterli olmadığını arz
etmek istiyorum.
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Görülüyor ki Sağlık Bakanlığı, uhdesine ve
rilmiş bulunan hizmetleri yürütmek için kifa
yetsiz bir bütçe ile kifayetli ve fakat sayıca ih
tiyaçtan çok az sağlık elemanına sahiptir.
Bu imkânlarla Türkiyemizin büyük sağlık
davasını yürütmenin güçlüklerini bilerek eleş
tirilerimizi arz etmeye çalışacağız.
Muhterem milletvekilleri, geçmiş yıllarda
sağlık politikamızda çeşitli tatbikatlar yapıl
mıştır. Koruyucu hekimlikte Hükümet tabipli
ği sisteminde sağlık merkezi sistemine geçilmiş,
yataklı tedavi kurumlarında ise numune ve be
lediye hastaneleri sisteminden Devlet hastane
leri sistemine geçilmiş ve çeşitli personel ve iş
letme usulleri kullanılmıştır; fuul - time ve
part - time gibi.
Böylece sağlık politikasında bir istikrar sağ
lanamamış ve millî bir sağlık politikası izlenememiştir. Ayrıca tedavi kurumları Sağlık Ba
kanlığı dışında bâzı kurumların elinde olmuş,
her birinde ayrı ücret ve işletme politikası tat
bik edilmiştir.
Ancak, bu dönemlerde bulaşıcı hastalıklarla
mücadelede her türlü övgüye değer başarılı hiz
metler yapılmıştır. Nihayet 5 . 1 . 1961 gün ve
224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu
kanunu çıkarılmış, 1963 te Muş pilot bölgesin
de uygulamaya başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığına ayrılan tahsisatın kifa
yetsizliği yanında sağlık hizmetlerini yürüten,
sağlık ve yardımcı sağlık personelinin sayısı da
ihtiyacın çok altındadır. Nitekim, Sağlik ve
Sosyal Yardım Bakanlığı kadrolarına göre
4 268 mütehassıs hekime ihtiyaç varken, mev
cut mütehassıs hekim adedi 2 299 dur. Yani,
1969 mütehassıs hekime daha ihtiyaç vardır.
6 800 pratisyen hekim ihtiyacına karşılık 1 889
pratisyen hekim mevcut olup, pratisyen hekim
ihtiyacı, yani eksikliği 4 911 dir. 9 328 sağlık
'memuru ihtiyacına karşılık 5 263 sağlık memu
ru mevcut olup, Bakanlık kadrosuna göre sağ
lık memuru eksiği ihtiyacı 4 065 tir.

Böylece sağlık hizmetlerim halkın ayağına
ve en uca götürmek amacı güdülmüştür. Bu;
çok yerinde bir karar olmuştur. Zira bir çok
ileri ülkeler de bu yolla sağlık davalarını hal
letmiş ve çok başarılı sonuçlar almışlardır. Biz
de yeni bir tatbikat olmasına rağmen ilk yılla
rında oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Ha
len 25 il ve 3 tatbikat bölgesinde sosyalizasyon
uygulaması yapılmaktadır. 7 milyon 200 bini
köylerde 2 milyon 800 bini de şehirlerde olmak;
üzere 10 milyon insana hizmet etmektedir. Bu,
nüfusumuzun 1/3'ü demektir. Sosyalizasyon
mevzuunda ilk yılların ciddî ve inançlı çalış
maları zaman zaman politik ve zaman zaman da
tatbik edilen yanlış personel rejimi sonucu ak
samalar kaydetmiş ve gerilemeler olmuştur.

10 645 hemşire kadrosuna karşılık mevcut
hemşire adedi 5 771 dir. Böylece kadrolara gö
re eksik hemşire miktarı 4 874 tür. 8 748 köy
ebesi kadrosuna karşılık köy ebesi mevcudu
8 539 olup, 209 köy ebesi eksikliği vardır.

Sosyalizasyon aleyhinde bâzı tatbikatlar ile
sosyalizasyon dışında çalışan hekim ve yardım
cı sağlık personeline çeşitli kanunlarla tazmi
natlar verilerek sosyalizasyon aleyhine ücret
dengesi bozulmuş, Hakkâri'nin Çukurova'sında
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çalışan bir hekimle İstanbul, Ankara, İzmir'de
çalışan bir hekimin aldığı ücret arasındaki fark
kaldırılmıştır.
Bilâhara Personel Kanunu ile sosyalizasyon
bölgesindeki tazminatlar da kaldırılınca, bu
bölgeye mütehassıs hekim ve yardımcı sağlık
personeli göndermek çok zor hale gelmiştir ve
mevcut kadrolar da süratle boşalmıştır. Bu dö
nemlerde üzerinde Devlet hastanesi yazan 32
Devlet hastanesinde bir tek uzman hekimin bu
lunmadığı, doktoru olmayan 577 köy ocağı ol-"
duğunu, yani mevcut ocakların % 90 mm dok
torsuz olduğunu zamanın Sağlık Bakanı açık
lamıştır.
Şimdi görev_ başında; sağlık hizmetlerinin
sosyalizasyonuna inanmış ve sağlık hizmetleri
ni bu yolla halletmeye kararlı bir sayın Bakan
vardır, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin
yan ödeme mevzuunu bütçe imkânları ölçüsün
de gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu, sosyali
zasyon bölgesine sağlık personeli temini yolun
da kısmî bir ferahlık getirecektir. Ancak yal
nız. başına yan ödeme de meseleyi çözemeyecek
tir. Gerekli başka tedbirlere de ihtiyaç vardır.
Bunları da sırası geldikçe arz etmeye çalışaca
ğım.
Halen sosyalizasyon bölgesinde 81 hastane,
70 sağlık merkezi, 869 sağlık ocağı, 2 7,71 sağlık
evi ve 132 dispanser mevcuttur. Ancak bura
larda hizmet gören sağlık ve sağlık yardımcısı
personel çok eksiktir. Kadrolara göre mevcut
mütehassıs hekim '% 34, pratisyen hekim % 31,
diş tabibi '% 100, eczacı % 38, hemşire % 33,
hemşire yardımcısı '% 89, sağlık memuru % 78,
ebe •% 65, sağlık savaş memuru % 85 oranında
mevcut bulunmaktadır. Bu "yüzdelere göre sosyalize bölgede 10 830 kişiye bir hekim 6 160 ki
şiye bir sağlık memuru 14 850 kişiye bir hem
şire, 13 810 kişiye bir hemşire yardımcısı, 3 240
kişiye bir ebe düşmektedir. Görülüyor ki, bu
gün dahi bu bölgede sağlık personeli gerekenin
çok altındadır.
Hizmetlerin verimli ve eksiksiz yapılabilme
si için bu eksiklikleri tamamlamak lâzımdır.
Bu da bâzı tedbirler almakla mümkündür. Yan
ödeme bu tedbirlerden birisidir ve alınmıştır.
Alınacak tedbirler arasında âdil bir rotasyon
sistemi kısa süreli mecburi hizmet ve sosyali
zasyon bölgesinde çalışan hekimlere ihtisas ön
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celiği ve hattâ sosyalizasyon bölgesinde çalışan
lar için mukaveleli istihdam politikası düşünü
lebilir. Bütün bu masrafları karşılamak için ge
nel sağlık sigortasının Meclislerden, bütçeyi
müteakiben çıkarılması gereklidir.
Bu ve buna benzer birçok tedbirler alınarak
bu bölgede sağlık personel davası halledilebilir
ve o zaman sosyalizasyon verimli hale gelerek
çok büyük hizmetler sağlayacaktır. Şimdiki ha
liyle de bilhassa koruyucu hizmetler yönünden
sosyalizasyon önceki yıllara nazaran çok daha
iyi ve faydalı hizmetler yapmaktadır. Ana - ço
cuk sağlığı ve salgın hastalıklarla mücadelede
olduğu gibi. Aşılama da sosyalizasyon bölgesin
de yaygın hale gelmiş en ücra köydeki vatan
daşlara kadar ulaşmıştır. Devamlı, muhtazam
bir şekilde bütün aşılar yapılmaktadır.
Altyapı tesisleri yapıldığı takdirde bu hiz
metler çok daha başarılı olacaktır. Su, elektrik,
kanalizasyon, okul ve benzeri hizmetler için bakaıılıklararası koordinasyon gereklidir ve bu
koordinasyon sağlanmalıdır. Bunlar yapıldığı
takdirde koruyucu hizmetler çok daha başarılı
olacak ve vatandaşlarımızın hastalıklardan ko
runması mümkün olacaktır. Esasen Sağlık Ba
kanlığının aslî ve bir numaralı görevi budur.
Ondan sonra tedavi edici hizmetler gelecek
tir. Bu görev de yataklı tedavi kurumlarınmdır. Halen yataklı tedavi kurumlarında 78 503
yatak mevcuttur. Millî Savunma Bakanlığının
15 100 yatağı bu rakamın dışındadır. 78 503 ya
taktan 49 449'u Sağlık Bakanlığına, 29 054 ise
bakanlık dışı kuruluşlara aittir. Toplam olarak
93 603 yatak mevcuttur. İkinci Beş Yıllık Plân
da 1972 yılı sonunda Sağlık Bakanlığına bağlı
yatak adedinin 52 bin olması öngörülmüş iken
bu sayı 49 499'a ulaşabilmiştir. Buna rağmen
Türkiye'deki tüm yatak adedi olan 93 603 plân
hedeflerini bulmuş ve biraz da geçmiştir. Bu
durumda yurdumuzda 10 bin kişiye 24,7 yatak
düşmektedir. Gelişmiş ülkelerde 10 bin kişiye
düşen yatak adedi 45 tir.
Ancak gerek Sağlık Bakanlığına ve gerekse
diğer kuruluşlara ait olan bu yataklar tam ka
pasite ile çalıştırılamamaktadır. Halen Sağlık
Bakanlığına ait yataklarda % 45 âtıl yatak ka
pasitesi gözükmektedir. Sosyal Sigortalar Ku
rumunda âtıl yatak kapasitesinin daha yüksek
olduğu, % 55 - 60 civarında olduğu müşahede
edilmektedir. Sağlık Bakanlığındaki âtıl yatak-
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ların mahrumiyet ve sosyalizasyon bölgesinde
olduğu anlaşılmaktadır. Bu da sağlık personeli
rejiminin halledilmemiş olması sebebiyledir. Ya
ni o bölgelerde mütehassıs hekim ve hekim ol
mayışı veya az oluşu sebebiyledir. Bu sebeple
oralarda yataklar boş kalmakta ve hastalar he
kimin bol olduğu İstanbul, İzmir, Ankara gibi
büyük illerimize zaruretler gereği hücum et
mektedirler. Bu sebeple de bu illerimizdeki ba
kanlık hastanelerinde hastalar yatak için kuy
ruğa 'girmekte Bakanlık da bu illerdeki yatak
adedini arttırmak için pahalı yatırımlara giriş
mektedir. Bunun neticesi, Türkiye'nin bütün
hastalarını bir kaç merkeze çekmek ve topla
mak olacaktır. Bu çok sakıncalı bir durum ya
ratmaktadır ve uzak illerden gelme durumunda
olan hastalar için çok pahalı ve çok kere im
kânsız bir tedavi şekli olacaktır. Bunun bir tek
çaresi vardır, o da yatağı ve hekimi yurt sathı
na dengeli bir şekilde yaymaktır. Halen yatak
ve hekim dağılımı son derece adaletsiz ve gayriâ dildir. Şöyle ki, İstanbul ve Ankara'da 500 600 kişiye bir doktor düşerken, Adıyaman. ve
Yozgat'da 15 000 veya 17 000 kişiye bir doktor
düşmektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de
10 941 doktor varken, diğer 64 ilimizdeki dok
tor adedi 4 195'tir.
Mütehassıs hekim bakımından da, üç büyük
ilimizde 7 229 mütehassıs hekime mukabil, di
ğer 64 ilimizdeki mütehassıs hekim sayısı 3 112'
dir.
Muhterem milletvekilleri,
Yatak dağılımındaki dengesizliği de bir mi
salle arz etmek isterim. Plân hedefleri 1972 yı
lında Türkiye'de 10 bin kişiye 32 yatağı hedef
olarak vermiştir. Halen Ankara'da 10 bin kişi
ye 122, İstanbul'da ise 10 bin kişiye 120 yatak
. düşmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı ve gerek
se diğer kuruluşlardaki âtıl yatak kapasitele
rinin maliyeti çok yüksek miktarlara ulaşmak
tadır. Yapılan hesaplara göre, bir yatağın ma
liyeti ve hizmete girmesi 80 bin liradır. Bu he
saba göre Sağlı'k Bakanlığındaki âtıl yatak ka
pasitesi maliyeti 1 milyar liranın üzerinde, Sos
yal Sigortalar Kurumundaki âtıl yatak kapasi
tesinin maliyeti ise yarım milyarın üzerinde
dir.
Bu ve buna benzer tüm meselelerin halli
için Millî Savunma ve Üniversite eğitim hasta
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neleri hariç, bütün yataklı tedavi kurumlarının
tek elde ve Sağlık Bakanlığında toplanması ge
reklidir. Bu haliyle Devlet hastanelerinde has
talar günlerce yatak için sıra beklerken, diğer
tarafta Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerin
de yüzlerce yatak boş durabiliyor. Ayrıca Sos
yal Sigortalar Kurumu hastanelerinde çalışan
sağlık ve yardımcı sağlık personeli daha fazla
ücret almakta; Bakanlık bu kuruluşlarla reka
bet imkânı bulamamaktadır. Böylece sağlık
personeli bulmakta güçlük çekmektedir. Bütün
yataklı kurumlar Sağlık Bakanlığı elinde top
lanınca koordinasyon sağlanacak, aksaklıklar
giderilecek ve eşit hizmete eşit ücret politikası
tatbik edilebilecektir. Bu hizmetlerin yürütüle
bilmesi için de malî kaynağa ihtiyaç vardır. Bu
sebeple de komisyonlarda görüşülmesi bitmiş
olan Genel Sağlık Sigortası Kanununun bütçe
yi müteakip Meclislerden geçirilmesi gerekli
dir.
1973 malî yılında yatak başına verilen tah
sisat 25 lira olarak.hesap edilmiştir. Bu miktar
1971'de yatak başına 15,6 lira, İ972'de ise 16,72
lira idi. Sosyal Sigortalar Kurumunda yatak
başına verilen tahsisat 40 liradır. Görülüyor ki,
Bakanlıkça yatak başına ayrılan tahsisat gene
de azdır. Bu para ile hastaya gerekli hizmeti
götürmek, mevcut hayat pahalılığı karşısında
oldukça zordur.
Sayın milletvekilleri, zamanın darlığı sebe
biyle birkaç kelime ile verem, trahom, kanser
ve sıtma gibi hastalıklara temas «dip sözlerimi
bitirmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Erdinç, esasen 20 daki
kanız doldu; ilâve müddeti kullanacaksınız.
MEHMET EMİN ERDİNÇ (Devamla) —
Verem, hâlâ yurdumuzda ehemmiyetini muha
faza eden hastalıklardan birisidir. Bu mevzuda
Bakanlığın her türlü övgüye değer, başarılı ça
lışmaları olmuştur. 1 milyonu geçen veremli sa
yısı bugün 200 binin altına düşürülmüştür.
1948 yılında il ve ilçe merkezlerinde veremden
ölüm nispeti yüzbinde 263 iken, 1969 yılında bu
nispet yüzbinde 22'ye düşmüştür. Ankara, İs
tanbul, İzmir gibi büyük illerde ise daha da dü
şerek yüzbinde 10 olmuştur. Bunda teşkilâtın
gayretli çalışmaları yanında BCG aşısının rolü
büyük olmuştur. Şimdiye kadar 67 il, 571 ilçe,
36 bin köy dört defa aşıya tabi tutulmuş, şim
di ise 5 nci tura başlanmıştır.
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Dünya Sağlık Teşkilâtı Türkiye'deki verem
savaşından Türk mucizesi diye bahsetmektedir
ve vasıflandırmaktadır.
Sayın milletvekilleri, trahom, yurdumuzu
tehdit eden hastalıklardan bir diğeridir. Tra
hom insanları kör eden bulaşıcı bir hastalıktır.
Halen Türkiye'de 300 bin civarında trahomlu
olduğu tahmin edilmektedir ve daha ziyade
yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu illerinde gö
rülmektedir.
Bölge nüfusuna göre trahomlu nispeti % 3,
Türkiye'nin nüfusuna göre ise binde 8'dir. Tra
hom savaşma, Cumhuriyet devrinde 1925 yılla
rında başlanmıştır. O tarihlerde yurdumuzda 3
milyon civarında trahomlu vardı. Yapılan ba
şarılı çalışmalar bu miktarı 300 bine düşürdüğü
gibi, bugün artık trahomdan körlük olmamak
tadır. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
Yurdumuzda ölüm sebepleri arasında kalp
ve damar hastalıklarından sonra kanser gel
mektedir. Kanser dünyada sosyal bir âfet ha
linde artmaktadır. Dünyada 100 bin kişiden
300 kişi kanserden ölmektedir. Her yıl dünya
da 12 milyon insanın kanserden öldüğü anlaşıl
maktadır. Türkiye'de ise yılda 150 bin civarın
da insanın kanserden öldüğü tahmin edilmek
tedir. Bu sebeple yurdumuzda kanserle savaş
çok büyük önem taşımaktadır. Kanser savaşın
da en önemli husus, erken teşhis ve tedavidir.
Bu mevzuda birkaç gün önce İstanbul'da açı
lan dispanser sevindiricidir. Ayrıca İstanbul,
Ankara ve İzmir'de yapılacak olan 500'er ya
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taklı onkoloji hastanelerine gerçekten büyük
ihtiyaç vardır. Zira halen Sağlık Bakanlığının
bir tek onkoloji hastanesi olup, yatak adedi an
cak 300'ü bulmaktadır. Bu mevzudaki çalışma
lar, gelişen ve değişen buluşlar istikametinde
hızlandırılmalıdır.
Geçmiş yıllarda sıtma da yurdumuz için bü
yük bir âfet idi. Şiş karınlı, dermansız yüzbinlerce sıtmalı cemiyete bir yük olarak bulunu
yordu. Yapılan başarılı çalışmalar
sayesinde
sıtmanın hemen hemen kökü kazınmıştır. Bu
gün az da olsa Güneydoğu illerimizde sıtma in
tikali vardır ve Çukurova'da bir sıtma mihrakı
•meydana gelmiştir. Bu arada bâzı bölgelere de
ufak sıçramalar yapmıştır. Bakanlığın azimli
çalışmalarıyla bunun da önününe geçileceği ke
sin kanaatini taşıyoruz.
Frengi, cüzzam ve diğer bulaşıcı hastalıklar
la mücadeleye artan bir önemle devam edilme
lidir.
Zamanım doldu tahmin ediyorum. Bu vesile
ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sağ
lık Bakanlığı bütçesinin milletimize hayırlı ol
masını diler, Sayın Başkanı, Sayın Bakanı, ve
Sağlık Bakanlığının güzide mensuplarını ve
Parlâmentonun Yüce Heyetini saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Birleşime on dakika ara veri
yorum.
(Kapanma saat : 20,20)

»•<t

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 20.30
BAŞKAN : Başkanvekili Nurefttin Ok.
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa) — Hüseyin Yenipınar (Tunceli)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birle
şiminin üçüncü oturumunu açıyorum.
Sağlık ve "Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

Sayın Bakan, gruplar adına konuşmalar bit
ti. Şimdi, son söz olarak Sayın Hasan Tosyalı
sırada. İsterseniz tercihan şimdi konuşun, Sa
yın Tosyalı, «son söz milletvekilinindir» hük
müne göre konuşsun, isterseniz böyle yapalım.
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1. Sağlık hizmetleriyle sosyal hizmetlerin
..HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın i
bütün yurt sathına ve bilhassa geri kalmış bölBaşkan, müsaade ederseniz ben şimdi konuşa
j gelerimize dengeli ve adaletli bir şekilde yayıl
yım, Sayın Bakan sonra konuşsun.
ması. Arife tarif lâzım değil, hiç izah etmeye
BAŞKAN — Ondan sonra, son söz milletveceğim, ne demek istediğimi anlarsınız. Bunun
kilinindir hükmüne göre, bir milletvekili söz is
başında
Kastamonu vardır.
terse vermeye mecburum.
2. Seyyar sıtma savaş memurları var; Ana
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O za
dolu'nun dağını, taşını ve köyünü tarayan. V>e
man da soru şeklinde olur.
bir de seyyar sağlık memurları var. Bunlar,
BAŞKAN — Bakandan sonra bir milletve
her nedense yan ödemelerden - dağıttığımız
kili söz istediği zaman, ona, tüzük gereğince söz
yan
ödemeleri var ya onlardan - mahrum edil
vermeye mecburum.
miş.
Sayın Bakandan, bilhassa; bu mağdur ve
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
fakat, Anadolu'nun köylüsüyle her ,gün yanyade ederseniz ben şimdi konuşayım.
na olan bu güzide sağlık elemanlarına mutlaka
BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Tosyalı.
yan ödeme tesis etmelerini istirham ediyorum.
En güzel söz, kısa ifade edilen sözdür. Buyu
run.
3. Köylerde, küçük kasabalarda, açıkta buHASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın I lunan, hastalık ve mikrop saçan - af 'buyurun,
Başkanım, muhterem arkadaşlarım,
enerjik, I kelimeyi açık kullanacağım - helaların ve lâhepimizin sevdiği ve Bakanlığında büyük bir I ğımlarm, Bakanlıkça mı olur, Hükümetçe mi
ahenk kuran Sayın Kemal Demir'e, başlangıç I olur, maddî yardım yapılarak, teknik yardım,
tan itibaren teşekkürlerimi sunarak konuşma
bilgi yardımı yapılarak ve bunun yanında da
zorlayıcı, zecrî tedbir uygulayarak kapatılma
ma başlıyorum.
sı lâzımdır. Çevre sağlığını, tehdideden mikrop
Burada da bu kadar mektup var. Sevgili
I kaynağı buralardır arkadaşlar. Onbinlerce kö
arkadaşlarım, Türkiye'mizin en büyük derdi,
yümüzde bu nesneler açıkta ik'en, faaliyetleriSosyal denge, iktisadî denge, sınaî dengedir.
I niz helba olacaktır. Bu seneden itibaren bir ta
Bunun başında sağlık dengesi var idi. Sayın
mimle vali ve kaymakamlarımıza salâhiyet ve
Demir'in, Sağlık Bakanlığına gelişinden bu ta
rilmek suretiyle bunun kapatılması, önlenmesi
rafa, çalışmalarını yakından izliyorum; inşirah
şarttır. Milyonlarca, milyarlarca sinek her ta
buluyorum. Çok değerli arkadaşlarıyle iyi .kur
rafa mikrop saçmakta ve emeklerimiz heba olduğu ahenk sayesinde, Türkiye'mizde mevcuI maktadır.
dolan ahenksizliği gidermek için çok güzel ge
4. Küçük kasaba ve köy grup merkezlerin
lişmeler ve meyveler ıgörmeye başladık. Bunla
de sağlık memuru, eibe, motorlu araç ve birkaç
rın başında, Anadolu'muzun en fazla geri kal
I yataklı sağlık ocaklarının açılması lâzımdır.
mış kısmı olan Orta - Anadolu ile Orta - Kuzey
I Sağlık hizmetinin asgarisini köy grup merkez
Anadolu'yu da sosyalizasyon bölgesine almış
lerine ulaştıralım.
olduğunu bütün Türkiye'miz ve bu bölge halkı
5. Doktor yokluğunu gidermek, dışarıda
gibi, ben de büyük bir memnuniyetle karşıla
I
'bulunan
doktorlarımızı yurdumuza çekmek,
dığımı ve ibundan dolayı kendisine şükranları
I
içerdekilerin
dışarıya gitmesini önlemek ve Sağ
mızı sunmak istediğimi belirtmek isterim önce.
lık Bakanlığının elinde bulunanları gönül rızası
Muhterem arkadaşlarım, Millî Güven Par
ile yurdumuz sathına dengeli olarak yayabiltisi Grulbu adına konuşmuş olan değerli arka I me'k için, gerekli tedbirleri almak gerekir. Bun
daşım Vefa Tanır'm, grup adına ifade ettiği fi
ların terfileri daha kısa bir zamanda yapılma
kirlere aynen iştirak etmekle beraber, ilâve ola
lıdır. nasıl ki, hâkimlere iki senede bir terfi
rak yedi adet şahsî fikrimi gayet kısa olarak,
veriyoruz, doktorlara da bu imkânı tanıyalım.
iki - üç dakika içinde beyan edeceğim. Bunlar,
Terfii, para bakımından cezbedici, rotasyon ba
sıraisıyle şunlardır; bunlar bir temenni mahi
kımından zorlayıcı hükümleri getirmek lâzım
yetindedir, Bakanlıkça ele alınmıştır ve fakat
dır. Ya bu memleketin her tarafına gider hiz
duyurulmasında, tekrar edilmesinde fayda var
met eder veya hizmet etmek istemeyenlerin Andır.
I kara'da, İzmir'de, İstanbul'da da yeri yoktur.
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Zorlayıcı kanunî tedbirlerle bu söylediğim hu
susların yerine getirilmesini istemekteyiz.
6. Nüfus plânlamam bakımından alâkalı ol
duğuna kani olduğum bir husustan bahsedece
ğim. Muhterem arkadaşlarım, evlendikten son
raki nüfus plânlamasını ele alıyorsunuz da, ev
lenmeden evvelki en büyük problemi elinize al
mıyorsunuz. Şurada mektuplar var, bunlardan
ien enteresanı; benim Tosya'dan Zincirlikuyu
[köyünden Kürt Hasan'm mektubudur. Arkadaş
lar, diyor ki, «!biz 25 - 30 yaşma gidiyoruz evle
nemiyoruz. Selbebi ise, başlık parasıdır. 10 000
liradan aşağı başlık parası yok. Gençlerimiz
'bunalım içerisinde oluyor, yuvalarımız yıkılı
yor. Bu başlık parasını verirsek evde dırdır
haşlıyor. Evde hiçbir şey yok, aciz. Para temin
etmek için evimizi terk ediyor, para kazanma
ya gittiğimizde ise aile hayatımız bozuluyor,
sosyal düzen bozuluyor.» Hakikaten bu Türki
ye'de büyük bir yaradır.
Sağlık Bakanlığımızı direk veya dolaylı yol
dan ilgilendirir. Fakat bir Hükümet üyesi, bir
Hükümet olarak evlenmelerde başlık parasının
alınmaması hususunda bir kanun tasarısını Mec
lise ısevkeddbilirler. Bunu ben bir teklif olarak
ileriye sürüyorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, son sözünüzü
söyleyin ve bağlayınız.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum, iSayın Başkanım.
Bir de kalitesiz ve standarda uymayan alet
ve ilâçların itlhal edilmemesini rica ediyoruz.
Bu arada, benden kan almak için kolumda 8
defa kırılan (bir aletten söz etmek istiyorum.
Hastabakıcısı, doktoru, doçenti ve profesörü ta
rafından §u kadareık bir kan 'alabilmek için,
bir şırınga makinesi var, kullanamadık arka
daşlar. Benim hasıma geldi. En modern bir has
tanemizde başıma geldi, gözümle de gördüm,
kullanamıyorlar. Bunun hizmetten çıkarılması
nı istemekteyim.
Dediğim hususlara bakanlık yönelmiştir. Bu
nu bir defa daha hatırlatmak için söyledim.
Hepinize yaptığınız hizmetlerden dolayı, Sayın
Bakan başta olmak üzere şükranlarımı arz ede
rim. Su des'tisini kırmadan evvel, Nasrettin Haca'nm kulak çektiği gibi, ben kulağınızı çek
miyorum, hatırlatıyorum.
Bütçemizin, yetersiz bütçenin ancak bu va
tanperver mümtaz şahsiyetler tarafından yur-
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dumuzda yeterli hale getirmek için çalışacağı
na inanıyorum. Memleketimize hayırlı olmasını
dilerim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sağlık ve .Sosyal Yar
dım Bakanı, 'buyurunuz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bütçesi vesilesiyle şahsım ve
Bakanlığım adına saygılarımı sunarak, bütçe
münasebetiyle yapılmış olan konuşmaların ışı
ğında, bu konuşmaları da dikkate alarak mâru
zâtımı sunacağını.
Bütçemiz üzerinde değerli grup sözcüleri, za
man zaman övücü, teşvik edici, kmayıcı. yoL
gösterici konuşmalar yapmışlardır. Bu konuş
malar hiç şüphesiz ki, bundan sonraki çalışma
larımıza ışık tutacaktır. Her yönü ile bize yol
gösterici olacaktır. Bunlardan yararlanacağız
ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi,
Bütçe Karma Komisyonunda yüzde 6,5 ve yüzde
10 kesintiler ile çok iyi hesaplanarak, denkliği
sağlanarak, hizmet dikkate alınıp, hizmetlerin
karşılığı tam değerlendirilmek suretiyle hazır
lanmış bir bütçe olduğu için ve böyle hazırlan
dığı için de Bütçe Komisyonunda ek taleplerle,
ilâve taleplerle Yüce Komisyonun huzuruna çık
madığımız için, bütçemiz üzerinde yapılmış olan
bu tasarrufların çalışmalarımızı etkileyeceğini
Yüce Meclise arz etmek isterim.
Bu kesintilerle Bakanlığımız bütçesinden, 2
milyar 452 milyon 873 bin lira olarak sevk etti
ğimiz bakanlık bütçesinden yapılan bu kesinti
lerle 275 milyon 890 bin lira eksilmiştir. Bu.
gerçekten çalışmalarımıza etki yapacaktır. Ben,
bunun imkânlar ölçüsünde değerlendirileceğini,
dikkate alınacağını umuyorum. Ama, Yüce
Meclise bir hususu bu münasebetle arz etmek
isterim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtı konularını bilen bir teşkilâttır. Yerleş
miştir, oturmuştur. Arkadaşlarımın lütfedip be
lirttikleri gibi, gerçekten güçlü bir potansiyeli
vardır. Eksikleri vardır, hataları vardır. Ama bu
potansiyel, eksikleri aşmasını uzun yıllardan
beri, kurulduğu günlerden beri bilmiştir.
Bu nedenle bütçemizden bu kesintinin yapıl
mış olmasına rağmen, zorluklar olacaktır, ama
bu zorlukları yenmek bakımından Bakanlığımız
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personeli -merkezden, teşkilâttan - bütün per
soneli olağanüstü gayretlerine yenilerini ekle
mek suretiyle bunu gidermeye çalışacaklardır.
Ama ben, Yüce Meclisin bunun hizmetlerimizde
etkisinin olacağını bilmesini istiyorum.
Sayın milletvekilleri, aslında vaktin çok geç
olduğunu dikkate alarak, süratle konulara te
mas ederek geçmeye çalışacağım ve böylece sab
rınızı suiistimal etmeyeceğim. Ama konuşmalar
da değinilen, zabıtlara geçen bir kısım mesele
ler hakkında görüşlerimi belirtmek ihtiyacını
duyuyorum. Süratle bir kısım meseleleri atlaya
rak, ama bir kısmına değinerek sunmaya çalışa
cağım. Bütçe rakamlariyle ilgili bu özet sunu
şumdan sonra 1973 bütçesi münasebetiyle; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çalışmalarını
özetle belirtmek istiyorum.
Bu çalışmaları; Bakanlığın isminden de be
lirgin olduğu gibi ikiye ayırarak yapmak müm
kündür. Bunlar; sağlık hizmetleri ve sosyal yar
dım hizmetleri olarak sınıflandırılabilir.
Sağlık hizmetlerini biz, koruyucu sağlık hiz
metleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak
ayrı ayrı değerlendirmekteyiz.
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri
ni özetlemeden önce, sağlık hizmetlerine her yö
nüyle etki yapan personel rejimimiz hakkında
bilgiler sunmak istiyorum.
Ancak; tümünü ilgilendirdiği için, tüm uy
gulamamızı ilgilendirdiği için bir grup sözcüsü
arkadaşımız, «Sağlık'Bakanlığı bir sisteme sahibolmalıdır, bir sisteme sahip değildir. Değişen
bakanlara göre uygulama değişmemelidir.» bu
yurdular ki, buna hemen cevap arz etmek isti
yorum.
Bu, çeşitli zamanlarda, değişik bakanlıklar
için söylenmiştir, söylenegelmiştir. Bu bakanlı
ğın bütçesi münasebetiyle daha önceki yıllarda
da buralarda ifade edilmiştir.
Sağlık Bakanlığında bir sistem vardır. Sağ
lık Bakanlığı, kurulduğu günden bu yana sis
temini daima oluşturarak, geliştirerek, memle
ketin koşullarına uydurmaya ve o koşulların
içerisinde değerlendirmeye çalışarak gelmiştir.
Sağlık Bakanlığında bir sistem vardır. Aslimi:-,
önemli olan değişen bakanlar zamanında deği
şik uygulamaları aramak değildir. Değişen ba
kanlar zamanında değişik uygulamalar olabilir.
önemli olan değişen bakanların icra safhaların
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da, icraatlarının plân ilkelerine, yıllık program
ların illeelerine, Hükümet programları ilkelerine
uyup uymadığını araştırmaktır. Bir plân döne
mi içerisinde yapılan bir uygulama ile biraz
farklı bir sistem veya biraz farklı bir uy
gulama tarzı getiren ve gelişen şartların içeri
sinde uygulamayı değiştiren bir plân döneminde
yapılan uygulama arasında elbette fark olacak
tır, olması lâzımdır. Çünkü, plânlar ve o plân
lara dayanılarak çıkarılmış olan programlar,
Yüce Meclisin yasalaştırdığı ve uyulmasını emretiği yazılı hükümlerdir. Bu nedenledir ki, ba
kanlar arasındaki farklı uygulamayı aramaktan
öteye bakanların uygulamalarının beşer yıllık
plânlara, içinde bulunulan Beş Yıllık Plâna,
yıllık programlara ve bağlı olduğu Hükümetin
programına uygun olup olmadığını araştırmak
lâzımgelir kanaatindeyim.
Bütün bunlara rağmen, Sağlık Bakanlığında
uygulamalarda değişen bakanların uygulamaları
arasında da büyük farklılıklar olduğu kanaatin
de değilim. Ama, eğer bir ölçüde farklılık varsa
bu diğer bakanlıklarda da vardır. Varsa, bu de
min arz ettiğim gibi plân ve programlara bağlı
olmak nedeninde değerlendirilmelidir.
Sağlık Bakanlığında bu genel görüşü ifade
ettikten sonra Sağlık Bakanlığında personel re
jimi ile ilgili çok kısa mâruzâtta bulunmaya ça
lışacağım.
Sağlık Bakanlığı gerçekten hizmetlerini yü
rütebilmek için personel sıkıntısı çekmektedir
Bunu Yüce Meclis biliyor. Halen Türkiye'de
17 579 hekim vardır. .3 617 eczacı, 3 684 diş ta
bibi, 10 130 sağlık memuru, 12 000 köy ebesi,
6.bin küsur hemşire, 4 500 hemşire yardımcısı.
Bunlar sayı itibariyle, elbette ki yeterli değildir.
İhtiyacı karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki, bu per
sonelin % 23'ü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında, •% 22'si diğer kuruluşlarda, % 40,6'sı
da serbest çalışmaktadır. Yani, kamu görevinin
dışında sağlık hizmeti yürütmektedir. Ve Sağ
lık Bakanlığı onyedi bin küsur hekimin % 23'ü
ile sağlık hizmetlerini, koruyucu ve tedavi edici
alanda, bütün müesseselerinin yetişebildiği öl
çüde bünyesinde yürütmeye çalışmaktadır.
Bakanlığımızın standart kadroları değerlen
dirildiği zaman, mütehassıs kadrolarının % 62'si,
pratisyen kadrolarının % 40'ı eczacı kadroları
nın % 25'i, diş tabibi kadrolarının % 25'i, sağ-
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lık memuru kadrolarının % 88'i, hemşire kadro
larının •% 36'sı, köy ebesi kadrolarının % 97'si
dolu halde çalışmaktadır. Bu oranlar, elbetteki
ülke standartlarına göre değerlendirilmiş oran
lardır.
Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık ihtiyaçları
nı yerine getirmek için bundan birinci derecede
sorumlu Bakanlık olarak, gelecek çalışmaların
da ümidini; son yıllarda gelişmekte olan yeni
tıp fakültelerinin ülkeye kazandıracağı yeni
hekimlerde, sayıları her geçen dönem biraz daha
artan sağlık okul, kolej ve yüksek okullarından
mezun olan sağlık personelinin artan sayıların
da ve gelişen süre içerisinde çeşitli ekonomik ve
sosyal tedbirlerin yavaş yavaş özendirici hale
geleceğini ümidettiği uygulamasında bulmakta
dır, ülkenin sağlık hizmetlerinin görülmesinde
personel sorununun giderilmesi tedbirlerini.
Yan ödemeler, full - time tazminatları, sos
yalleştirme bölgesini cazip kılmak için tüzükte
yapılan değişiklikle ihtisas imtihanını kazanma
şansının o bölgede çalışanlar için yıllar itiba
riyle artırılmış olması, her ay için 1 puvan ek
lemek suretiyle 3 yıl çalışanlara 36 puvan vere
rek 100 üzerinden puvanlama imtihanına girdik
leri zaman, esasen çoğu ortalama 60 - 70 puvan
aldıkları için orada çalıştıkları sürenin ilâve
puvanlariyle ihtisas yapma imkânları kendileri
ne sağlanmış olmaktadır.
Lojman ve yazın tatillerinde kendilerine sos
yal imkânların sağlanması, «eşit işe, eşit ücret»
sisteminin uygulanabilmesi, değişik kuruluşlar
da çalışanlar arasındaki farklı ücret sisteminin
kaldırılması ve tüm üniversite mezunları için
söz konusu olan yurt kalkınması hizmetinin uy
gulanması.
-Sayın milletvekilleri; yurt kalkınması hiz
meti bütün üniversite mezunları için plânda ön
görülmüştür. Yurt .kalkınması hizmeti, bütün
üniversite mezunları için uygulandığı zaman
sağlık mensupları için de uygulanacağından
her yıl üniversitelerimizde tıp fakültelerinden
1. 000'e yakın hekim sağlık hizmetlerinde yerini
alacak demektir. Bu, gerek sosyalleştirme hiz
metlerinin, gerek diğer sağlık hizmetlerinin yü
rütülmesinin büyük bir teminatı olarak görül
mektedir Bakanlığımız tarafından.
Personel rejimimizle ilgili olarak sayın sözoü kQnuşmaşında ; «Tayinlerde keyfilik, sübjek
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tif davranış, hısım - akraba tayini. Dış seyahat
lerde tercihli seyahate gitme... Buna inanmak
istemiyoruz.» diye biten cümlelerle ifade edilen,
«Tayinlerde müktesep haklara dahi riayet edil
memesi» gibi idialar ifade edilmiştir.
Sarih, açık, net, berrak arz ediyorum :
Ben, objektif kurallar uygulamaya alışmış
bir mizacın sahibiyim. Objektif kuralları bir
defa uyguladı msa, -istisnasız herkese uygulayan
ve uygulamaısmı böyle yürüten bir (mizacın sa
hibiyim.
Şimdi, daha önceki yıllara ait uygulamalar
için ifade edilmiş bir deyimse, bir olay zikredildiği zaman, Devletin ve Hükümetin devamlılığı
nı dikkate -alarak bilgilin dâbiimde ise cevapla
maya gayret ederim. Benimle ilgili iısıe, konuşma
mın sonunda bana soru sormak hakiki vardır, he
men cevaplamaya amadeyim, ama :açıik, berrak,
net tekrar ifade ediyorum: Obj'eiktif kurallar uy
gulama itiyadım titizlik mortebösindedlir. Bu ifa
deleri benim dışımda tutuyorum ve yanılmadığı(mı da ümit ediyorum.
Dış ülkelere giden hekimlerin yurda dönme
leri konusu devamlı tenkit 'mevzuudur. Neden gi
diyorlar? Neden dönmüyorlar? Dönmelerimi «ağ
layıcı itedbir neden alinmıyor?
Yurt dışına giden hellimlerin, yurt dışına
'gübmesi nedenleri araısmda, dışarıda daha çok üc
ret almak olduğu gibi, dışarıda daha iyi, daha
yeni 'teknik imkânlarla çalışmak, bir şey Öğren
mek, bir şey Öğren dilden sonra yurda dönmek de
vardır, ama yurt dışına giden hekimleri yurda.
getirmek için alınması gerekli ted'birleıü değerlen
dirilmen, yurdun içinde, memleketin değişik böl
gelerinde (görev yapan hekimleri o bölgelerde
yaptığı hizmettin karşısında değerlendirmeyi ön
de tutmak 'lâzımdır. Yunt dışına bir süre çalışıp
•tekrar yurda dönmek bir imtiyaz değildir. Bir im
tiyaz olmam a lı di r da,...
Şimdi ben görev sürelerim içerisinde şunu görmüşümdür: Gerçekten değerli hekim 'arkadaşla
rımız yurda gelmişlerdir, görev istemişlerdir. Bi'ziım Bakanlık olarak her ay neşrettiğimiz Haber
ler Bültenimiz ilân edilir. Tek tek yazarız bura
da. Bir ay bu ilân yürürlükte kalır. Bu bir ay
lık süre 'içerisinde snüracat 'edenler, o sürenin
sonunda 'dosyaları incelenerek değerlendiriliı'1er.
Şimdi şu anda elimde halen süresi yürürlükte
olan bülten var. Bu ayın sonunda bitecek. Ben,
sayın 'sözcü arkadaşım ve bir başka sözcü 'arka.-
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daşım konuşurken burada bültene baktım; acaba
bu bültende merkez şehirlerde, büyük şehirlerde
münhalimiz yok mu diye. Baktım ve gördüm ki,
İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'daki büyük eği
tim hastanelerimizde dâhiliye uzmanlığı, genel
cerrahî, kadın doğum, çocuk 'gibi ihtisas dalların
da münhallerimiz var, ama bu eğitim hastaneleri
mize tâyin edilebilmek için süresi içerisinde ımüracat etmek, müracat edenlerin daha önce 'eği
tim hastanelerinde şef olarak çalışıma hakkını ka
zanmış olanlardan kurulacak bir jürinin önünde
ilmî çalışmaları bakımından, meslekî çalışmaları
bakımından, lisan bilgisi bakımından ve ders ver
me kabiliyetli bakımından değerlendirmeye tabi
tutulması lâzım.
Gerçekten yurt dışından ilmî değeri olan, il
anı gücü olan arkadaşlarımız yurda geliyorlarsa,
onlara her zaman kadrolarımız açık. Büyük ilmî
değer (taşıyanlar için, yurt içerisinde kendi imkân
ları ile yetişmiş olanlarla beraber, aynı jürilere
girmek hakkı var. Bugün dahi var; şu anda her
ihtisas dalı için 'Var. Girerler, Türkiye 'deki has
tanelerde çalışan 'meslektaşlarının şartlarına tabi
olarak, Türkiye'de çalışanlara fazla imtiyaz da 'ta
nımada n, aynı şartlara tabi olarak girerler, jüride
puanlamaya tabi tutulurlar ve en çok pııan alan
tâyin edilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
açık, net, berrak tekrar ifade ©diyorum, en çok
puan alandan başka birini tâyin etmemiştir. En
azından kendi zamanım için söylüyorumı. Yoktur
'istisnası. Tek istisnası yoktur. Bu kadar sarih
konuşuyorum. En çok puan 'alan tâyin edilir.
Demek ki, yurt dışından gelen hekim arka
daşla onuza bağrımız açık. Hizmete ihtiyacımız
var bizim, tauna «Ben 'mutlaka İstanbul^da çalışa
cağım, mutlaka İzmir'de çalışacağım, mutlaka An
kara'da çalışacağım...
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de personel sı
kıntısı var, ama asıl personel sıknıtısı personelin
dağıtımındaki dengesizlikten meydana geliyor.
Arkadaşlarım beraberinde bunu da ifade ediyor
lar. İstanbul, Ankara, İzmir 'deki hekim oranı
% 50 'iıln üstündedir. Yurt dışında çalışıp Tür
kiye'ye dönmek, Ansdoluıiun çeşitli anahrumiyet bölgelerinde görev yapıp, acaba biraz daha
iyi bir bölgeye 'gidebilir miyim diye Sıra bekle
yenin hakkını almaya hak kazandırmaz. Ben, ül
ke dışınldan memlekete gelecek hekimlere her za
man Sağlık Bakanlığının kapılarının açık oldu
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ğunu ifade ediyorum, atma ilmî değeri yüksekse,
'burada çalışan arkadaşlarımızla beraber jüriye
girer, ilmî değeri ondan fazla ise hakkıdır, gelir
oturur. İlmî değeri ondan fazla değilse, o zaman
da kendisi için daha az müsait d a n bir başka gö
reve gitmeyi k'ibul eder.
Şimdi, uzunca bir seyahat yaparak 'yurt dışın
daki hekimleri ülkeye davet etmek için geçmiş
zamanın Sağlık Bakanı ne gibi tedbirler almıştır?
O günden bu yana alınmış olan tedbirler ortada,
ama ben asıl sebebi arz ediyorum şimdi. Üstüne
giderek arz ediyorum. Gerçek budur. Benim kar
şılaştığım taleplerin çoğu daima üç şehir için olanuştur. Üç şehir için de uygulama, 'arz ettiğim
gibi yapılmıştır.
Bunu da kınamıyorum. Geniş sosyal imkânlar
içerisinden Türkiye'ye gelen İstanbul, Ankara, İz
mir'in dışında çalışmak istemeyebilir. Bunu da
kınamıyorum, ama ben, Türkiye'de çalışıp, gerek
bilgi ve görgüsünü 'artırmak bakımından, gerek
se seminerlere, İlmî toplantılara katılımak bakı
mından 'ülke dışına çıkan »meslektaşlarımın mem
leketimi nasıl şan ve şerefle, bilgiyle temsil ettik
lerini de biliyorum. Dünyanın her tarafında
Türk hekiminin, Türkiye'de çalışanları dâhil, şöh
reti vardır. Dünyanın neresine giderlerse gitsin
ler itibar görüyorlarsa, bu yalnız hekimlik ahlâk
larının gelimiş olmasından dolayı değildir. He
kimlik ıbilgilerinin d,e üstün olduğumdan dolayı
dır
Ülke dışına gidip orada iki Sene kalmak, mut
laka her gidene çok şey kazandırır görüşünü pay
laşmam. Meseleyi böyle değerlendirmek lâzımdır.
Branşlarında bir değer oldukları halde, ka
yırmalar yüzünden geri dönüyorlarm cevabını
arz ediyorum. Branşlarında bir değer olanlar için
şu anda dahi münhallerimiz var. Jüriye girecek
ler, meslekî çalışmadan 30 puan üzerinden, ilmî
Çalışmadan 30 puan üzerinden, lisan bilgisi bakı
mından 30 puan üzerinden, yurt dışımdan geli
yorlar lisan bilgileri de var, ders verme kabiliyeti
bakımından 10 puan üzerinden, 100 puan üze
rinden ençok puanı kim alırsa ona yerimiz var.
Bunun aksi de yapılmamıştır.
Personelle ilgili olarak yian ödemeler'konuşum
da arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum. Ger
çekten sağlık savaş memurları, arkadaşlarım belirbmediler ben ilâveten belirteyim, gerçekten bir
kısım hastanelerimizdeki hemşirelerim bir kısmı,
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sağlık 'memurlarımızın 'bir kısmı ve oldukça önemi- ı niyle uygulama yavaşlatılmayacaktır. Bu, Üçün
cü • Beş Yıllık Plân ilkeleri arasımda olan yurt
İM, daha önemlisi hastanelerimizde ç'ok az ücretle
.kalkınması hizmetiyle hizmet alanıma gireceğini
'müstahdem aidi. altında çalışan personelİmlzin
eklediğimiz sağlık personeli nedeniyle bu tarz
bir büyük kısmı yan ödemeden yararlanamamış
da plânlanmış bulunmaktadır. Yurt kalkınması
tır. Önümüzdeki uygulama döneminde bunu ger
hizmeti gerçekleştiği zaman, daha
doğrusu
çekleştirmek için gayret sarf etmekteyiz. Tabiî
yasalaştığı
zaman,
bine
yakın
helkim
her
yıl
Tür
bu 'bir imkânlar ve ihtiyaçlar dengesi meselesidir.
kiye'de sağlık hizmetlerinin
uygulanmasında,
Koruyucu [hizmetler deyince genellikle ha
tıra sağlık hizmetlerinin ^sosyalleştirilmesi gel- Bakanlığın ihtiyaç istikametindeki tasarrufları
[bünyesinde görev yapacağı için, dengeli bir da
ımıektedir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
ğılımla sağlık hizmetleri sosyalleştirmesi uygu
çalışması zaiman zaman aksamalar geçirmiştir
lamasının bugün çekilen sıkıntılardan kurtula
gübi görülebilir. Gerçekten duraklamalar
olrak yürütülebileceği kanaatindeyiz.
ımıuştur, ama bu, hizmetteki boşlukları doldur(mıak ve hizmeti geliştirmek
zörumluğundan
Taibiî bumun yanında yan ödemeler gelişti riledoğmuştur ve çeşit İli zamanlar içerisinde olmuş
cektir, geliştirilmesi lâzımdır; diğer sosyal im
tur.
kânlar ilâve edilecektir, edilmesi lâzımdır, böy
lece personel sıkıntısından arıınmış bir uygula
Uygulama hataları genellikle personel sıkın
ma mümkün olabilecektir.
tısına bağlanmaktadır, doğrudur. Sağlık hizımetierıMn sosyalleştirillmesi hızına ülkede sağ
1973 - 1977 (dönemimde, ülke
nüfusumun
lık personelinin artış hıızı ayak uyduratmıa2/3'ü sosyalleştirme bölgesine alınmış olacak
ımıştır, ama bunun yanımda daha önemli etken,
tır. Bu, 21 il demektir. Beş Yıllık Plân döne
sağlık personelli dağılımında bu hizmeti kema
minde 21 ilde sosyalleştirme uygulaması başlaliyle yürüteîbilmenin demgesi içine yeterli ted
layacaktır. Bu 21 ilde 18 400 000 yemi nüfus
birler sağlanamadığı için sokulamamıştır. Tedsosyalleştirme bünyesine girmiş olacaktır. Böy
Ibirleıri daha önce .arz ettim.
lece, Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonunda
28 400 000 nüfusun sosyalleştirme
bölgesine
Arkadaşlarım belirttiler, halen 25 il üç eği
alınması sağlanmış olacaktır.
tim ve .araştırıma bölgesi içimde sağlık hizmet
1973 yılı için, iki yılda tamamlattimak üze
lerinin sosyalleştirilmesi yürümektedir.
re,
10 il sosyalleştirme bölgesine alınmıştır.
Şimdi, uzum dönemde sosyalleştirme uygu
Üçüncü
Beş Yıllık Plân ve 1973 yatırım prog
lamaları için ne düşünüyoruz, kısa dönemde ne
ramında
8 il önerilmiş olmasına rağmen, Bütçe
düşünüyoruz, 1973'te ne
düşünüyoruz özetle
Plân Komisyonu bunu daha hızlı hale gelirime
onu arz ettikten sonra bununla ilgili soruları
düşüncesiyle
2 il daha ilâve etmiş, böylece 8
cevaplamış olacağım.
il 10'a çıkmıştır.
10 yıllık plân dön emimde yani 1982 yılında
Bu 10 ilde 378 sağlık ocağı yapılacaktır.
soısyall'eştinmeınin bütün ülkede uygulamasının
iSivas'ta
eksik sağlık ocaklarımın tamanulanmasağlanması öngörülmüştür, Üçüncü Beş Yıllık
sıyle
1973
yılında 505 yeni sağlık ocağı inşası
Pllâınm uzun dönemli ilkeleri arasında. İBu 10
mümkün olacaktır. 10 ilde sosyalleştirme uygu
yıllık dönemde yaygınlaştırma, yatırım ve inlaması
2 yıl içinde tamamlanacaktır. Bu sonra
samgücü sınırlılığı nedeniyle asgarî standartda
dan
değiştirilmiş
bir ilke değildir. Bu, yurt kaltutıulacak ve 1982 - 1995 dönemi içerisinde bu
kınlması
hizmeti
yasalaştıktan sonra, sağlık
jstaındart yüksettillec ektir. Yani 10 yıllık dö
personeli
teminindeki
güçlük büyük ölçüde or
nem içerisinde 10 000 kişiye bir Sağlık ocağı,
tadan
kalkacağı
için,
bu
yasalaşma gerçekleşin
3 000 kişiye bir sağlılkevi. Bu bütün yurtta yay
ceye kadar sosyalleştirme uygulama sahalarının
gınlaştıktan sonraki dönemde de 7 500 nüfusa
süratle genişletilmesi ve geliştirilmesi öngörül
İbir sağlık ocağı, 2 500 nüfusa bir sağiıkevi uygu
düğü
için sayı fazla alınmış, taibiî 2 yıllık
lamasına geçilecektir.
perspektif içerisinde değerlendirilmiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde, 19'72'dıen.
Sosyalleştirme başarılı olamadı, birçok ocak
itibaren, 1973*te başlamak üzere Üçüncü Beş
Yıllık Plân döneminde personeli sıkıntısı nede- j lar boş iken yeniden 8 il neden sosyalleştirme
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bölgesine alındı, ihtiyaç nasıl karşıla'naeaktır?
(Sorusu sanırım sayın iki grup sözcüsü tarafmidan ifade edildi. Sosyalleştirme hedefine, ama
cına ulaşmış durumda değildir. Sosyalleştirme
arzu edilebilir düzeye gelememiştir ama, sos
yalleştirme başarısız da değildir. Sosyaileştirmıe uygulamasından önceki rakamlarla, gerek
koruyucu hizmet bakımından, gerek tedavi edi
ci hizmet bakımından önceki rakamlarila sos
yalleştirmeden sonraki rakamları karşılaştırdığı
mız zaman gerçekten aslında o bölgede hizme
tin bir büyük ölçüde ileriye gittiği görülür, an
cak hedefe ulaştığı ifade edilemez.
Şimdi, personel teminindeki güçlük, demin
•arz ettiğim nedenlerle, bu -.gerekçeyle ortadan
kalktığı zaman, yeni açılacak olan illerde uy
gulamanın bugünkünden çok daha iyi ve hep
beraber, bütün diğer illerle beraber daha iyi
yürütülebilecıeği zannediyorum değerli üyeler
tarafından kabul buyuruliacaktır.
«Sağlık ocak ve merkezleri politik mülaha
zalarla Sıerpiştirilmîiştir» sözünün ykıe sorum
luluğunu taşıdığım dönemli ilgili olmadığını bi
liyorum. Biliyorum çünkü, sağlık ocak ve mer
kezlerinin yerlerini şu anda tespit ediyor de
ğiliz, bunlar yıllarca önce tespit edilmiş yerler
dir. Ancak mahallen bölgelerinde kendi illerinde
değişiklik müracaatları veyahut itirazlar söz
konusu okluğu zaman Bakanlığımız tarafından
incelenir. Ama bu çok geniş bir deyim: Sağlık
ocaik .ve merkezleri politik mülâhazalarda ser
piştirilmiştir dediğiniz zaman, değerli ve çok
sevdiğim grup sözcüsü arkadaşımın
grubu
nun da sorumluluğunu taşıdığı dönem, vaırdır,
grubundaki bir arkadaşının da sorumluluğuna!
taşıdığı dönem vardır ve A. P.'nin sorumluluğu
nu taşıdığı dönem vardır, C. H. P.'nin sorum
luluğunu taşıidığı dönem vardır sosyalleştirme
uygulaması döneminde; ve Demokratik Parti
nin de sorumluluğunu taşıdığı dönem vardır
üye arkadaşlarının. Gerçekten bugün dahi sa
vunabileceğim bütün arkadaşlar] mm dönemini
savunabildiğim gibi onu da savunabileceğim
dönemi vardır. Hamigi dönem içindir sağlık
merkezi vo ocaklarının politik
mülâhazalarla
tespiti? Bunu değerlendirmek mümkün değil
dir, doğru da değildir. Her bölgede özel davra
nışlar olabilir, her konuda olabilir mahallinde
olabilir, mümkündür ama, sağlık ocaklarının
yerinin tespiti bir sistem dahilinde yapılır.
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Bunu illerde vali, sağlık müdürü, Hükümet ta
bibi onlar yaparlar ve bu ocaklara itiraz oldu
ğu zaman da Bakanlık müfettiş gönderir, ince
lenir. Bunun sistemi budur.
Şlmıcli sayın sözcü nedense görüşmelerinde,
eleştirilerinde bir mebde tarih almak ihtiyacı
bulmuş ve her sektördeki bütün ilgili hizmet
lerimizle 12 Mart tarihi mebdeini almak ihti
yacını duymuştur.
Tabiî bir değerlendirme yapılırken mebde
alınır. Sağlık Bakanlığının mebdei kuruluş ta
rihidir sayın milletvekilleri. Sağlık v«e 'Sosyal
Yardım Bakanlığı kurulduğu günden bu yana
değişik siyasî görüşlerin yönetiminde bulunmuş
tur ama, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
rulduğu günden bu yana her dönem içerisinde
bilgili, tecırülbeli, yaptığını bilen, yapması lâzıniigeleni bilen personellinin elinde daima bir
adım ileriye gitmiştir. Her dönemde bir adım
ileriye gitmiştir. Mebdeleri Sağlık Bakanlığın
da kuruluşta aramalı ve kuruluştan hareketle
bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ne yapmıştır,
ne yapamamıştır'ı değerlendirmeli. Sanırım Ba
kanlığı kadar teknik ve Sağlık Bakanlığı ka
dar genellikle çalkantıların dışında kalabilme
sini bilmiş bir bakanlık için bu daha haklı bir
değerlendirme olur kanaatindeyim. Ama arz et
mek ihtiyacını duyuyorum.
Yalnız burada arz edeceğim, ilerdeki bölüm
lerde etmeyeceğim, bir örnektir diye arz edece
ğim bunu.
Şimdi, daha önce sosyalleştirme uygulama
ları çok iyi gelişiyordu, 12 Mart'tan sonra dur
du. 1962 yılında bir vilâyetle başlamış. 1963'te
8 il olmuş, yeniden 8 il katılmış. 1964'te 5 il
daha ilâve edilmiş. 1965'te 6 il daha ilâve edil
miş. 1966'da hiçbir il yapılmamış, hiçbir ilde
sosyalleştirme inşaatı yapılmamış. 1967'de 5 il
gene alınmış. 1968'de hiçbir il alınmamış.
1969'da 2 il alınmış. - Rakamları dikkatinize
sunuyorum - 1970'dc 1 il alınmış. 1971'de, o
1970'de alman ile devam edilmekte iktifa edilmiş.
1971'in uygulama programlarının da her halde
12 Mart'tan önce tanzim edildiğini ve Yüce Par
lâmentodan geçtiğini takdir edecektir, değerli
arkadaşım. 1972'cle, o 1971'den devam eden il
yürümüş.
Evet, 1971 yılında, 1972 yılında sosyalleştir
me uygulamalarında yavaşlama var. Ama nere-
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den başlamış? 1966'da hiç yok, yapılmamış.
1968'dei yok. Ondan sonra iki yıl...
Sayın milletvekilleri, bunları o dönemleri
kınamak için söylemedim. J3u.nları, değerlendir
meleri Sağlık Bakanlığı için kuruluşunun dışın
da bir mebdeye bağlamanın yanlış olduğunu be
lirtmek için söyledim. Neden o tarihlerde yapıl
mamış? Doğru nedenlerle yapılmamış, yapıl
maması lâzımdı da yapılmamış. Şimdi neden
8 ilde, 10 ilde birden almıyor? Yurt kalkınma
sı hizmeti yapılacaktır güvence'si içinde, Üçün
cü Beş Yıllık Plânı beraber gerçekleştireceğimiz
için, personel sıkıtısı giderecektir, bunun hazır
lığını yapmak lâzımdır gerekçesi ile iller birden
çoğaltılmıştır. İnanç değişikliği olmamıştır.
12 Mart'tan sonra inanç azalmış, .12 Mart'tan ev
vel daha fazla imiş, hayır. 12 Mart'tan evvel
de vardı bunun inancı, daha evvelde vardı bu
nun inancı. J2 Mart'tan sonra da vardı. I3en,
bugün başında bulunduğum Bakanlığın başına
gelip de, sosyalleştirmeye gönül vermemiş hiçbir
bakan arkadaşımı görmedim, uygulamaları ile.
Hepsi bu hizmetin Türkiye için taşıdığı önemi,
değeri görmüş ve değerlendirmesini bilmiş arkadaşlarımdır ve arkadaşlarım olmuşlardır.
Çevre sağlığı hizmetlerimizde azalma oldu
ğu söylendi, doğrudur. Hava kirlenmesi konusu
ile Sağlık J^akanlığı olarak az ilgilendiğimiz ifa
de edildi.
Çok zaman aldım Sayın Başkanım, özür dile
rim. Bundan sonrasını süratli geçeceğim.
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run yavaş yavaş kendisini göstermeye başlamış
tır. Ama hava kirlenmesi borunu yalnız Tür
kiye'nin sorunu da değildir. Ekonomide çok
gelişmiş ülkelerde dahi, bu sorun önemini mu
hafaza etmektedir. Çok yakın bir geçmişte İsveç'de çevre sağlığı ile ilgili olarak yapılmış
olan toplantıda, bakanlar seviyesindeki bir top
lantıda, en önemli konu olarak ele alınmıştır.
Yüce Senatoda da arz ettim, ekonomide bu ka
dar gelişmiş olmalarına rağmen, «kirleten
öder» prensibini savunmak mecburiyetinde kal
mışlardır, halkın hava kirlenmesine, havayı kir
letenin hava kirlenmesinin giderilmesine katkı
da bulunmasını sağlamak için.
Kamu ve özel kuruluşları, gerek sıtma bakı
mından son geçtiğimiz yıl, gerçekten Güney Doğu bölgesinde başkaldırmalar oldu. J3unlar,
sıtma âmili olan sivrisineğin... Sivrisinekler
için kullandığımız ensektisitlere karşı hassasi
yetlerinden doğdu. İş zamanı, çalışma zamanı...
Orada çalışanların şartlarının ağır oluşu, geldik
leri değişik vilâyetlere oradan ayrılmaları bu
nun sıçramalarına yol açtı. Üzerinde hassasiyet
le durduğumuz bir konudur Diyebilirim, ki
1972 yılı uygulamamızda, haftada bir iki defa,
bizzat gelişmelerini takip ettiğim bir husustur.
Fazla endişeli olmamakla beraber, tedbirlerimizi
devam ettirmek kararındayız ve sonucun endişe
verici olmayacağı inancındayız.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, hava
kirlenmesi ile ilgilidir. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, hava kirlenmesinin insan sağlığı
üzerine yaptığı etkiyi tespit eder, bunu duyu
rur, söyler. Hava kirlenmesini önlemek için
alınacak tedbirler, tıbbî tedbirler olmaktan
farklıdır. Bunlar, yakıtların kontrolü, merkezî
sistemde ısıtma ve saire gibi, Sağlık Bakanlığı
dışında ve genellikle Enerji I3akanlığmın bün
yesinde toplanmış hizmetler olduğu için Enerji
Bakanlığının koordinasyonluğunda kurulmuş
olan kurul, bunları kısa ve uzun vadeli tespit et
miştir, gerçekleştirmeye de yavaş yavaş başla
mıştır, imkânlar ölçüsünde.

Ana - çocuk sağlığı çalışmalarımız gerileme
miştir. Aksine süratli bir gelişme göstermiştir.
Yalnız 1972 yılında 5 tane yem ana - çocuk sağ
lığı merkezi açtık. Ben bu 5 rakamını Senatoda
verdim. Sayın milletvekilleri, Millet Meclisin
de konuşuyorum, bu rakam 7'ye çıktı. Bu kadar
süratle ana - çocuk sağlığı nıerjkezlerini geliştir
mek istiyoruz. Çünkü, gerçekten ananın ve ço
cuğunun sağlığını korumak bakımından; nüfus
plânlaması ile, aile plânlaması ile beraber aynı
hedefe yöııelımdş hizmetler arasında ıdeğerlendirdiği'miz için ve hizmetleri de değerli tuttuğu
muz için, süratle ana - çocuk: sağlığı teşıkalâtı
nı yaygınlaştırmak istiyoruz. Halen Türkiye'de
7 il hariç, bütün illerde ana - çocuk sağlığı mer
kezimiz vardır. 7 il için de proigramlanmişıtır.

Ama, ben bir hususu arz edeyim: Hava kir
lenmesi konusunda geniş yayınlar yapılır. Hava
kirlenmesi Türkiye için yalnız Ankara'nın-soru
nu değildir. Diğer bâzı illerimizde de bu so

1973 bütçesi başlar başlamaz, bidayette kiralık;
binalarda, yeni binaları yapılıncaya kadar, ki-.
ralık binalarda olmalk üzere... Bu 7 ilde hemen
bir iki ay içerisinde hizmete açılacaktır.
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Ana - çocuk sağlığı ikinci plâna itilmemiştir, aksine nüfus plânlaması ile birleşmesini
sağlayan kanım tasarısının adma da ana - çocu'k sağlığı ve nüfus plânlaması denmiştir,
cünkiü hedef, ananın ve çocuğun sağlığını 'koru-'
smiak kabul edilmiştir.
Nüfus plânlamasını halka yaymak ve geri
kalmış yörelere götürmek bizim de amacımız
dır. Bu amacı gerçekleştirmek için bütün im
kânla rımızı kullanmaktayız. Tabiî ilgili Bakan
lıklar ve gönüllü dernekler, nüfus plânlaması
uygulamalarını yaygınlaştırmak için beraber
çalışmaktadırlar. Sayın milletvekilleri artık
Tiüıkiye'de nüfus plânlaması uygulaması, Tür
kiye için lüzumlu mudur, lüzumsuz mudur tar
tışmaları geıide kalmıştır. Şimdi hangi metot
larla, hangi usullerle, hangi çalışma ve organi
zasyonla nüfus plânlaması daha etkili hale ge
tirilebilir. Türkiye'de bu konuşulmaktadır. Bi
lim adamları tarafından, eleştiriciler tarafından
ve yöneticiler tarafından. Önümüzdeki dönem
Bakanliğimiz, ilgili bakanlıklar ve derneklerin
el ele vererek daha yaygın bir uygulama yapa
cakları döneni olacaktır.
' Sayın Tosyalı'nm, evlen<m'elerde başlıkla il
gili belirttiği husus gerçekten Türkiye'nin, ede
biyatımıza konu olmuş, şiirlerimize konu olmuş
bir sorunudur. Aslında, yasalarımızın bünyesin
de gereği de olmamak lâzımıdır, ama genellikle
duyduğumuz bir husustur, imkânlarımı nasıl
değerlendirebileceğimi henüz tam yerine koya
madım, ama değerli arkadaşııman endişesine ka
tıldığımı arz etmek isterim.
Kanser konusunda gerçekten ciddî atılımlar
dönemi başlamıştır; buna da i h t i y ^ vardır.,
Halen dünyada 20 milyon kanserli olduğu tah
min edilmektedir. Ülkemizde 100 ilâ 150, OOO
kanserlinin bulunduğu ve her yıl bunun yarı-<
sının öldüğü tahmin edilmektedir. Kanserin
özellikle 30 ve 60 yaşlar arasında görülmüş ol
ması, çalışma, üretici durulmamda olan nüfus
grulbu için yarattığı tehlike bakımından öne
mini göstermeye yeterlidir sanırım. Halen Tür
kiye'de 3Ö0 kanser yatağı vardır. Halen Türki-,
ye'de, genel hastanelerimizin bünyesinde yapı
lan kanser tedavilerinin dışta müstakil kanser
yatağı olarak 300 kanser yatağı vardır. Üçün-.
cü Beş Yıllık Plân dönemine 500'er yataklı böl*
ge hastaneleri öngörülmüştür. Üçüncü Beş Yıl
lık Plân döneminin sonunda 2 500 yeni kanser
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yatağı yapılmış olacaktır. 1982 uzun plân pers
pektifi içerisinde de bu rakam 7 30O'e ulaşmış
olacaktır. 1973'te İstanbul ve Ankara'da 50'ö'er
yataklı iki kanser hastanesi yapılacaktır.Ruh sağlığı bakımından, ruh sağlığı dispan
serlerinin geliştirilmesi görüşüne Bakanlığımız
aynen katılmaktadır, bunun gereğini imkânlar
ölçüsünde yapmaya da çalışmaktadır. Bunu bir
direktif sayarak, bundan sonraki çalışmaları
mızda ruh sağlığı dispanserlerini geliştirmenin
yollarını da değerlendirmeye çalışacağız. Akıl.
ve ruh hasta yatakları bakımından da büyük
bir ihtiyacın içerisindeyiz. Halen Türkiye'de
4 ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 SOÖOı
hasta yatağı 'mevcuttur; ihtiyacı karşılamamak
tadır. Ruh sağlığıyle ilgili yataklı kuruluşlar
için de Üçüncü Heş Yıllık Plân dönemlinde
bölge hastaneleri kabul edilmiştir. 50'ö'er yatak
lı bölge hastaneleri sistemine gidilerek uygula
ma yapılacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
minin sonunda 3 500 yeni yatak yapılmak su-.
retiyle yatak sayısı 8 50O'e çıkarılacaktır. 1982'
de bu yatak sayısı 14 -ÖOO'e ulaştırılmış olacak
tır. Plânlanmamıı verdiği hedefler
itibariyle
1973'de Gölbaşında ek tesisler yapılacak, Ba
kırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesine
ilâve inşaat yapılacaktır.
Tedavi kurumlarının hizmetleri bakımından
değerli sözcülerin belirttikleri hususlara genel
likle katıl maktayım. Gerçekten, yatak ihtiyacı
mızı tam karşılayacak durumdan uzak bulun
maktayız, ancak asıl özellik, Türkiye ortalama
sının dengeli bir dağılımla sağlanmamış olma
sındadır. Türkiye ortalaması 1Q 000 kişiye 25,1
yataktır; fakat bu 25,1 standardının altında,
çok altında olan iller vardır, bu standardın çok
üstümde olan iller vardır. Üçüncü Beş Yıllık
Plân çalışmalarında hedefimiz, dengeli dağılımı
sağlayabilmek için, standart ülke ortalamasının
altında kalmış olan illere öncelik tanınmak su-.
retiyle, o illerden başlamak suretiyle hasta ya
taklarını artırmak, mevcut yataklardaki kul
lanma oranını çoğaltmak ve böylece yatak sa
yılarındaki. dağılıra, dengesizliğini gidermeye
çalışmak. Üçüncü Beş Yıllık Plânda ilke olarak
bunlar- belirtilmiştir; Bakanlığımızın uygula
ması da böyle olacaktır. Genel hastane yatakla
rı sayısı yanında, doğum ve çocukevi yatakları
ayrı değerlendirilecektir. Ruh sağlığı, kanser
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hastalıkları hastaneleri, özel dal hastaneleri
gibi bölümler ayrı değerlendirilecektir.
Ayakta tedavi hizmetlerinin çok ucuz oldu
ğunu, hastane hizmetlerinin çok pahalı olduğu
nu biliyoruz. Bu nedenledir ki, esasen koruyu
cu hizmetlere fazlasıylc önem veriyoruz. Hasta
nelerimizde yatarak tedavi gören hastalarımı
zın gerdekten yüzde 83'ü ücretsiz tedaviye tabi
tutulmuş hastalardır, yüzde 17'sinden döner ser
maye için ücret alınmıştır. Bir genelgemizle,
onu takibeıden diğer genelgelerimizle, aylık ge
liri 750 liranın altında olanlar ve muhtar ve
ihtiyar heyeti tarafından bu durumları tevsik
edilenler Devlet hastanelerinde para seıbebiyle
beklemeden muayene ve te'daviye alınmaları
duyurulmuştur, uygulama bu istikamettedir,
şikâyetlerle karşılaştığımız zaman gerekli ted
birleri süratle yerine getirmeye çalışmaktayız.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda, her yıl 2 800 yeni
hasta yatağı yapılacak ve Beş Yıllık Plân dö
neminin sonurida 14 0O0 yeni yatak eskilere ilâ
ve edilmiş olacaktır. Böylece, 1977'de ülkedeki
hasta yatak sayısı 107 000'e, 1982'de 10 yıllık
plân perspektifinin sonunda da 160 000'e ulaş
mış olacaktır.
iBöige hastanelerine gidilmeli, küçük hasta
ne ve sağlık merkezleri görüşünden uzaklaşılmalıdır fikrini tamamen paylaşırız. Esasen uy
gulamamız, imkânlar ölçüsünde (bölgelerin de
özellikleri dikkate .alınarak bu şekilde yürütül
mektedir, tıibibî olanı budur, ekonomik olanı
budur, sağlık yönünden de gerekli olanı budur;
'bu görüşü tamamen paylaşırım.
Hastanelere polikliniklerden hasta yatması,
muayenehaneden hasta yatmaması; bu esasen
mevzuatımızın gereğidir. Hastanelerimize hasta
lar polikliniklerden yatarlar. Ancak, sayın söz
cünün kastettiğini çok iyi anlıyorum, bu genel
Ibir şikâyet konusudur. Bir hukuk devletinin
kuralları içinde, bu tarz şikâyetleri bir hukuk
devletinin kuralları içerisin'de değerlendirmek
suretiyle, gerçekten toplu olarak meslektaşları
nı kendisiyle beraber haksız yere töhmet altın
da tutacak bu tip davranışın sahibi olduğu tes
pit edilen kişi, mutlaka bunun müeyyidesiyle
karşı karşıya bırakılmıştır.
iSaym mille'tvekilleri, bir önemli meseleyi
üç - beş cümle ile değerlendirmek, daha doğru
su görüşlerimi sunmak istiyorum. Her toplum
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da, görevini kötüye kullanan vardır, her top
lumda vardır. .Sağlık toplumu içerisinde de gö
revini kötüye kullanan vardır; her toplumda
olduğu gibi, ama insan sağlığıyle uğraşmalar,
diğer toplumlardakilerden farklı olarak davra
nışlarına daha çok -dikkat etmek zorundadırlar,
çünkü onların hizmetleri insanların sağlığıyle,
hayatiyle 'ilgilidir. Bu nedenledir ki, vatandaşı
mız, toplumları değerlendirirken sağlık sektö
ründe görey yapanlara daha büyültecle ba
kar, haklı .olarak bakar. Bu nedenle biz, sayı
ları ne kadar az olursa olsun, sağlık personeli
arasında bu tarzda davranışın sahibi olanlar
tespit edildikçe, bunları, dürüst, faziletli, ah
lâklı, vazife şuuruna sahip görev yapan diğer
sağlık personelini şaibe altından kurtarmak,
vatandaşlarımızı böyle bir işleme tabi olmak
tan kurtarmak için mutlaka hukukî kurallar
içerisinde cezaî müeyyidelerle karşı karşıya bı
rakmaktayız.
Baştabipler için lojman yapılması görüşüne
katılırım, esasen imkân dâhilinde bunu uygu
lamaya çalışıyoruz.
Özel hastaneciliğin teşvik edilmesi plânda
da öngörülmüştür, teşvik etmek için gerekli im
kânları kullanıyoruz.
Atatürk .Sanatoryumunun yanında bir astım
hastanesi yapılması plânlanmış değildir, düşü
nülmüştür. Bütçe Komisyonunda söz konusu
oldu; orada da kanaatlerimi arz ettim, .burada
da kanaatlerimi müsaadenizle yine arz edece
ğim.
Astım hastanesi Ankara'da kurulursa bu elbetteki gü|e.l bir şey 'olur. Halen astımlılar gö
ğüs hastalıkları bünyesinde üniversitelerimizin
bâzı fakültelerinde tedaviye ve kontrole alın
maktadırlar. Astımın tespiti, teşhisi - hekim ar
kadaşlarım ,bilir - gereken ıgüç bir meseledir.
•Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, doğumunu
yapacak bir doğum evi bulamayan bölgelerimiz
var. Türkiye'de, hastane yatak sayısı yeterli ol
madığı için, bir yatakta iki hastanın yattığı
hastanelerimiz var. Türkiye'nin sağlık yatırım
ları düzeyi, bırakınız çok ileti ülkeleri, normal
ülkelerin standardına çıktığı zaman Ankara'da
astım hastanesi yapılır, istanbul'da da bir as
tım haıstıanesi yapılır. Ama bu, öncelik meselesi
dir. Benıim görüşüm odur ki, Türkiye'de bir as
tım hastanesinin önceliği henüz
gelmemiştir.
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Öncelik doğum evle rindedir, öncelik kanser
hastanelerindedir, öncelik akıl ve ruh hastalı
ğı hastanelerindedir, dispanserle.rindedir, önce
lik diğer koruyucu hizmet kur ulusla tanda dır.
•Ben bu astını hastanesi hakkındaki görüşümü
Bütçe Komisyonunda da arz etti-m ve kanaati
mi muhafaza ediyorum.
Tedavi kurumlarındaki hizmetleri daha iyi
yürütebilmek için, Genel Sağlık Sigortası tasa
rısı geçici komisyonda görüşüldü, kaibul edildi.
Oeçici Komisyonun Sayın Başkanı lütfettiler,
müjdelediler. Bütçe biter, bitmez Yüce Millet
Meclisinin huzuruna geliyor. Sayın milletvekil
lerinin iltifatına mazihar olacağını umanım. Ger
çekten, tedavi hizmetlerini güvenci altına ala
cak: ve halkımızın, vatandaşımızın sağlık hiz
metlerinden, en azından tedavi açısından tam
ve güvence içerisinde yararlanmasını sağlaya
cak bir taşanıdır.
BAŞKAN —• Sayın Balkan, bitiyorsa; arka
daşların bâzı soruları da var. Onları da cevap
landıracaksınız.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DKiMlB (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. Anlıyorum,
ifadenizden
de anladıım. İzin verirseniz, diğer konuları at
larım, yalnız ilâç konusuna temas eder bitiririm
Sayın Başkanım.
Bu tasarı daha önce verilmişti. Geri alındı,
çıok az bir değişiklikle tekrar verildi. Bu tasa
rı ile ilgili bizim etleri kendilerine mal etme dü
şüncesinden olmalk gerekir görüşüne katılmıyo
rum. Bu tasarı, uzun yıllar çalışmanın mahsu
lüdür. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı bünyesin
de teknik komisyonlar çalışmışlardır. Tasarı,
yılların oluşturan a siyi e hazırlanmıştır. Tasarı
yı, 1969 yılında, o yılın Bakanı olan sayın ar
kadaşım Parlâmentoya sunmuştur. 1971'de ta
sarı incelenmek üzere geri alınmıştır, benim za
manımda da, gerçekten çok az bir değişiklikle
tekrar Millet Meclisine sunulmuştur. Ama, bü
tün bu seyir esnasında - Yüce Geçici Komisyo
nun sayın başkanı beni dinliyorlar, huzurların
da ifade ediyorum - ama başka bir şey olmuş
tur. Gerek tasarıyı Meclise sevk ettiğimiz za
man yaptığım basın toplantısında ve gerekse
Millet Meclisi Geçici Komisyonu huzurunda
yaptığım takdim konuşmasında bu tasarının yıl
ların çalışması mahsulü olduğunu, 1969 yılııı-
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da Parlâmentoya verildiğini, 1971de geri alın
dığını, incelendiğini, bâzı değişiklikle, ama ger
çekten fazla değişiklik olmadan tekrar Meclise
zamanımızda verildiğini, bu tasarının benim ma
lım olmadığını, bu tasarının değişik süreler içe
risinde, hattâ değişik Bakanlar zamanında, hat
tâ değişik siyasî partilerin bakanları zamanın
da oluşmuş bir tasarı olduğunu ve bunu, Yüce
Parlâmentoda mevcut bütün siyasî partilerin
benimsediğini, desteklediğini de kamuoyuna ve
Parlâmentoyu temsilen görev yapan komisyon
oyuna sunmuş bulunuyorum. Böyle bir düşün
ceden uzak olduğumu belirtilmek için bunları
arz etmek ihtiyacını hissettim.
(Sayın Başkanım, ilâç konusuyla ilgili görüş
lerimi özetleyerek sonuçlandıracağım, ilâç ko
nusunda gerçekten, zabıtlara geçmesine zorun
luluk gördüğüm hususlar belirtilmiştir. İlâç, in
san sağlığında önemli bir unsurdur. İlâç sana
yiimiz gelişmiştir; ilâç sanayiimiz ihracat ola
naklarına kavuşmuştur, ilâç sanayiimiz kalite
bakımından, miktar bakımından, fiyat bakımım
dan Sağlık Bakanlığının, yasaların kendisine
tanıdığı hakla kontrolü altında tutularak, hal
kımızın sağlığı istikametinde kullanılmakta
dır, çalışmaktadır.
ilâç, sanayiinde sıkıntılar vardır. Bu sıkıntı
lar yıllardan beri oluşarak, gelişerek azaltılma
ya çalışılmaktadır. Değişik zamanlarda kararnamelierde, uygulamada görülen aksaklıklar
dikkate alınarak yapılan değişikliklerle yürü
tülmüştür. Dünyanın her yerinde bu böyle ol
muştur. Halen Türkiye'de sınai maliyet sistemi
uygulanmaktadır. Sınai maliyet sistemimde baş
lamış olan, daha önce de devam eden uygulama
da görülen aksaklıkları gidermek ve bunu ob
jektif kurallara bağlayabilmek için bâzı deği
şiklikler yapan 7 Nisan kararnamesi bugün uy
gulanmaktadır. Bu kararname objektif kurallar
getirmiştir. Kararnameyi ben bazırlamamışumdır, ama gerçekten objektif kurallar getirmiş
tir. Farklı uygulamaları, müesseseler arasındaki
farklı uygulamaları ortadan kaldıran bir sis
tem getirmiştir ve belirtildiği gibi ilâç fiyatları
nı ucuzlatmada etken olmamış değildir. İlâç fi
yatlarının tespitinde, sınai maliyet sistemi içeri
sinde maliyet faktörleri şunlardır .- Hammadde
ambalaj maddesi, endirekt masraflar, direkt
masraflar artı kâr.
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rtainınladıdesi ucuzlayan ilâçlar gerçekten
ucuzlajmışjtır, hammaddesi pahalanan ilâçlar
gerçeikten pahalanmıştır. Aneaik, endirekt mas
raflarda yapılan değişiklik ve kâr oranında
yapılan değişiklik nedeniyle eğer bu kararna
me uygulanmamış olsaydı, hammadde fiyatla
rı düşen ilâçlarını fiyatları yine ucuzlayacaktı,
ama biraz daha az ucuzlayacaktı. Hammadde
fiyatları, artan ilâçların fiyatları artacaktı,
ama. biraz daha fazla artacaktı. Am'balaj, en
direkt masraflar ve kâr oranında bu kararna
me nedeniyle yapılan indirimler dolayısıyle
ilâç. fiyatlarında ortalama % 20 civarında bir
ucuzlama olmuştur. Bu, kararnamenin
getir
diği imkânlarla beraber, hammadde fiyatların
daki değişiklik medeniyle gayet tabiî beraber
ce olmuştur.
Şimdi, Yüce Senatoda da söylediler; arz
ettim. Bir cümle ile burada da arz edeyim.
Bu kararname ile ilâç fiyatlarında ucuzla
ma olmadı, bu kararname çıkmasaydı! da ilâç
fiyatları, hammaddelerinden dolayı ucuzla
yacak idiyse lütfediniz, Temmuz 1'972'ye ka
dar hafızalarınıza
getiriniz. Neden
Türki
ye'de ilâç sanayiinin her kesiminden bu kadar
gürültü koptu1? Madem, halkın çok kullandığı
ilâçların fiyatlarında ucuzlama olmamış, ak
sine pahalılık olmuştu. Madem, halkın az kul
landıkları yalnız ucuzlamıştı ve madem, bu sis
tem değişmese dahi ucuzlayacak idi', kendili
ğinden olacak idi. Bu kararname karşısında bu
reaksiyonu başka türlü nasıl izah Gidersiniz!
Eczanesinden deposuna, imalâtçısınla kadar.
Bayın milletvekilleri, bu kararname uygu
lamada ucuzluk getirmiştir. Ama benim ka
naatim, ondan daha önemli olan'i', kural getir
miştir, objektif kural getirmiştir. Bu kurallar
da uygulamada aksaklıklar görülebilir. Dün
yanın gelişmiş ülkelerinin yaptığı yapılır, uy
gulamadaki aksaklıklar giderilmeye çalışılır.
İlâç sanayiinin de sıkıntıları) var. Onlar din
lenir, değerlendirilir. Ama, hedef, halkın ucu
za, ucuz, kaliteli ve müessir etkin ilâcı kul
lanmasını sağlamaktır. Hedef budur.
Şimdi sayın sözcü, gerçekten önemli husus
lara temas ediyor, değinmek mecburiyetinde
yim :
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«Sağlık Bakanlığı uzun. bir
süreden beri
memleketimizin ilâç politikası konusunda an
laşılması güç bir tutum beyan ettirmektedir.»
Sağlık Bakanlığının ilâç politikası, benim
zamanımda, benden evvel ve ondan evvel, an
laşılması güç bir durum araçtın em ektedir. İlâç sa
nayiinde Sağlık Bakanlığının uygulaması, ta
mamen muayyen bir sistemi, her ıgeçen uygula
ma döneminden s'onra, daha iyi uygulama ar
zusundan doğan ve halk sağlığı yararına yürü
tülen, hareket edilen bir uygulama sistemidir.
Uygulamada hatalar olabilir. Ama bu hatalar
görüldükçe, değiştirilerek ve düzeltilerek, ileri
ye götürülür. Nitekim böyle yapılmaşltır. Ben
den evvel de böyle yapıldı.
Şimdi bir uygulamamızdan şikâyet edil
mektedir. 3 ncü Beş Yıllık Plân, Türkiye'de
mevcut ruhsatlı ilâç. sayısını fazla görmüştür.
fazladır. 7 Nisan tarihli kararname uygulan
maya başladıktan sonra, yeniden ruhsat alın
mış, ruhsatlar yenilenmiştir; 4 0O0 civarında
yeni ruhsat alınmıştır. Yalnız 1972 yılında 286
yeni, 211 de değiştirme, tebdil olmak üzere 497
yeni müstahzara ruhsat verdik. 3 ncü Beş Yıl
lık Plân ilâç 'tüketimini azaltmak (bakımımdan
ve eş etkide değer yapan ilâçların sayısını azal
tarak, ilâç çokluğunu gidermek bakımından
tedbirler önermiştir:
3 ncü Beş Yıllık Plânın değerli arkadaşla
rım genellikle «sağlık» sektörünü okuyorlar;
diğer yönlerini de okuduklarından eminim, ama sağlıkla ilgisi olmadığı için gözden kaçabi
lir. Kimya sektöründe 435 nci sayfada «ilkeler
ve tedbirler» bölümünde 811 de; «Hazır ilâç
ve aktif maddelerin, kalite ve çeşit]erinin sınır
lan di rılma sına; miktar ve fiyatlarının tespitine
ilişkin kamu hizmetleri, etkim, sürekli, yaygın
olarak yapılacak ve bu konuda açıklık esas
olacaktır.
«iSağlık Bölümü, 1814. - İlkeler ve Tedbir
ler:
Aşırı ilâç tüketimini ve ilâç enflâsyonunu
sınırlamak amaciyle bu güne kadar verilen
ilâç ruhsatları gözden geçirilecek, 'Sağlık
ve
Sosyal Yardıım Bakanlığınca eş tesir
yapan
mevcut ilâç sayıları azaltılacaktır.:»
3 ncü Beş Yıllık Plân yüce takdirinize raazhar oldu. Sağlık Bakanlığına ve başında bulu-

M. Miecltei

fe

22 . 2 . İ973

: U

ilân ve onun sorumluluğunu taşıyan bana di
rektif verdi. Bu direktifler tartışıldı, görüşül
dü, yararlı bulundu ve yasalaştı. 3 ıncü Beş Yıl
lık Plân, «Mevcut ruhsatları 'gözden geçiriniz. Mevcut ruhsatların içerisinde eşdeğerde olan
lar varsa, bunların ruhsatlarını geriye alınız, te
ke indiriniz.» diyor. Biz mevcut yasalar muva
cehesinde, ruhsatları 'geri almamız mümkün ol
madığı ve bunu almanın gerçekten çok
uzun
bir ilmî incelemeyi gerektireceği düşüncesiyle,
yasanın yasalaşmasını bekliyoruz. Ama,
her
geçen gün, bu durumun biraz daha. ağırlaşması
nı önlemek için yine Plânın «demin arzettiğim
maddesindeki sarahatin. verdiği direktife uya
rak, yeni yapılmış olan 3 ncü Beş Yıllık
Plân
yasalaştığı günden itibaren, yeni yapılmış olan ruhsat müracaatları bir komisyonda ince
lenmektedir. Bu komisyon, «Bu ilâcın eştesirini yapan ilâç Türkiye'de vardır, yeteri kadar
da yapılmaktadır» dedim, ona ruhsat vermemjekteyiz. «Bunun eşdeğerde ilâcı Türkiye'de
yoktur.» «dedim, ona ruhsat vermekteyiz. Bugün210 kadar, Plân yasalaştıktan sonra, 124
adet
müstaihzar için müracaat olmuş; Sağlık Bakan
lığı bunlardan 156 sini reddetmiş, 58 ini kabul
etmiştir; uygulama budur, devanı ediyor, de
vam "edecektir.
Sayın Milletvekilleri; şimdi «İlâç, ruhsatı kı
sıtlanması, bâzı kararname ve 3 ncü Beş Yıllık
Plâna atfen, birçok yeni ve modern ilâca ruh
sat verilmemekte ve böylece yurdumuzda ilâç
la tedavi olanakları önemli şekilde tahdit edil
mektedir» diye sayın sözcü 'beyanda bulunmak
tadır.
Bir kısım veni ve modern ilâca ruHısat ver
memek diye birşey, söz konusu değildir. Türki
ye'de eşi (bulunan, eşetken yapan ilâcı
bıılu•nan ilâca ruhsat verilmemektedir. Yeni ve mo
dern olanı, elbetteki ruhsat almaktadır. Nite
kim Sağlık Bakanlığı 156 smı ret, 58 tanesine
de «evet» demiştir. Demek ki, 58 tanesinin Tür
kiye'de benzerini yoktur görmüş, Türkiye'de o
eşdeğerde tesiı yapan ilâç yoktur görmüş ve
onlara ruhsat yermiştir.
«Bakanlığın bu tutumu, memleketimizi son
yılların getirdiği ve /getireceği önemli yenilik
lerden ve inkişaflardan mahrum bırakmayacak
mıdır?»
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Hayır bırakmayacaktır. Yenilik getiriyorsa^
o ruüısat alıyor zaten; yenilik getiriyorsa; es
kilik ımevcudolduğu ve o yenilik kendiliğinden
farklı bir etki yapan ilâç olarak ortaya çıktığı
için ruhsatını almaktadır.
«Bu kararları kimler alıyor? 36 milyonun
sağlığına birinci derecede müdahale eden kişi
veya kişilerin bilimsel olanakları, bu büyük sorunıluluğu yüklenecek güçte midir?»
Sayın milletvekilleri; Türkiye'de, Türkiye'
nin şartlarında ve kendi personelimizle hizmet
görürüz. Her Bakanlığın olduğu gibi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının personeli de
yeterli olanaklara ilim ve yönetim bakımlarından sahiptir. Böyle olmasına rağmen, bunları
inceleyen komisyon, ilmî özelliği olan kişilerle
idarî özelliği olan kişilerin bir araya getiril
mesiyle kurulmuştur. Bunu bakanlıkta incele
yen komisyona, üniversitelerimizden bir temsil
ci istenmiştir. Bir farmakoloji kürsüsü profe
sörü üniversitelerimize e belirtilmiştir ve komisyonun başkanıdır.

Sağlık Bakanlığının, Refik Saydam HıfzısI sııhlha Enstitüsü, dünyaca şöhreti olan bir ensti
tüdür. Uzak Doğu ülkelerini bilmem ama, Av
rupa ülkelerinde her hekimin bildiği, tanıdığı,
>saygı duyduğu, .gerçekten de saygıya lâyik, cid
dî ve vakur bir ilmî kuruluşumuzdur. Bu müsI takil ilmî kuruluşumuzdan, ilâç kontrol şube
sinden, iki farmakolaji şubesinden bir olmak
üzere üç uzman, dört eder; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının Eczacılık Genel Müdürü
ile 5; yine Eczacılık Genel Müdürlüğünden bir
eczacı ( hanım ile altı kişidirler. Bunlar, «Bu
ilâcın benzeri Türkiye'de var mıdır?» yalnız
I ona bakarlar. Bu ilâcın aynı etkisini yapan ilâç
yurdumuzda bulunmakta mıdır, onu incelerler.
Bunların kararları, Danıştay k a r a r l a n veyahut
Temyiz kararları gibi değildir taibiî. İtiraz olur,
bir da'ha incelenir. Üniversitelerimize gider. Biz
Sağlık Bakanlığında ilmî kuruluşlara danışmak
tan hiç kaçınmadık. Her zaman, her çeşit iti
razı incelemeye yatkın bir mizacın sahibi ol
duk. Bunu, bugüne kadar yaptık. Bundan son
ra da, aynı ölçüler içerisinde yapacağımızdan
şüphe olmamalıdır. Ama, bu uygulama lüzum
ludur ve yararlıdır.
ıŞimdi, «Sayın Bakan, eğer bu hususu Üçün
cü Beş Yıllık Plânın öngördüğü .bir tedbir ola1 rak bu yola başvurduklarını iddia edecekler-
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hatırlatmak isteriz.

B : 65
etmiştim.
403 ncü
hizmetle
olduğunu

Yani, Sayın Bakan eğer derse ki; «plân
iböyle istiyor yapıyorum» ki diyorum. Plân böy
le istiyor. Plân doğrusunu istiyor. Plânın iste
diği doğru olanıdır, yapılması lâzımsgelen bu
dur. Ama plan istiyor... Emirde sayıyorum.
«ıBu takdirde Sayın Bakan, plânın 403 mad
desindeki fıkraları da hatırlamalıdır.»
ıSaym milletvekilleri, benim küçük bir el
çantam vardır, içinde 4 - 5 not bulunur, bun
lardan bir tanesi plânın sağlık sektörünü ilgi
lendiren bölümleridir. «Onu her gittiğim yere be
raber taşırım, madde madde ezbere bilirim, her
konuşmamda ondan mutlaka pasajlar alır, de
ğerlendirmeye çalışırım. Çünkü, o bana yol gös
teren, bakanlık hizmetlerinde hedefler veren ya
zılı metinlerdir, onu benim bilmemem mümkün
değildir. Ama bu konuşmayı buradan okuyun
ca, aradım da Üçüncü Beş Yıllık Plân
da 40'3'ünü bölümün «sağlıkla alâkalı olmadığı
nı gördüm ve sonra anladım ki bu 1973 prog
ramındadır. Beş Yıllık Plânda değil, 1973 prog
ramındadır. Bunlara baktım, hepsi bildiğim şey
ler... Deminden beri verdiğim bilgiler arasında
bulunan şeyler bunlar. Yani, Sağlık Bakanlığı
olarak tedavi kurumları hizmetlerinde, sosyal
leştirme hizmetlerinde, -personel hizmetlerinde
ana - çocuk sağlığı hizmetlerinde... Bütün hiz
metlerinde ilkeleri n'edir onları sayıyor. Aslında
anladığım; isaym sözcünün benim için yapmak
istediği ikaz şudur:
Siz, burada öngörülen ilkelerin hangisini
tam olarak yerine (getirebildiniz de, şimdi bu
nu gerçekleştirmeye bakıyorsunuz? Eğer bu
ise biliyor mu bu ilkeleri diye sorma bu ise he
men arz edeyim; bu ilkelerin içerisinde hemen
yerine getirilelbilecekler vardır, başlanmıştır.
Bu ülkelerin içerisinde hemen yerine getirilme
si için tedbirler alınması icabedenler vardır,
alınmıştır, alınacaktır, eksik varsa gene alınır
uzun sürede yerine getirilmesi mümkün olabile
cekler vardır ve yapılır ama, denebilirmi ki,
50 tane ilke arasında sayılmış olan bir ilkeyi al
dınız, öbürünü almadınız,. O ilkeye hemen baş
lamak imkânı var ve o ilkeyi her geçirdiğliniz
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gün yeni birikimler olacak.. Bir gün geç karat'
verirseniz, bir gün geç uygulamaya başlarsa
nız yeni ruhsatlar eklenecek eskilerinin üzerine.
Biran evvel başlayacaksınız. Benden geciktııenin hesabı sorulmalıdır, benden erken başlama-;
mn hesabı sorulmam alıdır. Diğer ilkeleri de bi
liyorum tabiî. Onları da ülkenin imkânları öl
çüsünde ihtiyaçları karşılamak için elbette Ba
kanlık olarak ele alacağız.,
İlâç konusu hakkındaki görüşlerim bunlar
dır, bunları zabıtlara geçirmek ihtiyacını duydu
ğum için arz ediyorum. Önem de verdiğim için
arz ediyorum. İlâç sanayiinin sorunları vardır,
bunu biliyorum. İlâç sanayiinin uygulamada gö-«
riileeek aksaklıklarının giderilmesi bakımından
sorunlara olduğunu biliyorum'. Elbette ilâç sa
nayiimiz millî bir sanayi olarak ihraç, olanakla
rına kavuşmuştur. Ama, halk sağlığı önde gele
cektir. Evvelâ halkın sağlığını iyi, kaliteli ve
ucuz ilâçla sağlamlanın tedbirlerini alacağız, ar
tığı onun yanında ilâç sanayiinin millî bir sa
nayi kolu olarak ayakta durmasını sağlayacak
tedbirleri alacağız. Beraber. Bu dengeyi mu
hafaza edemediğimiz zaman görevimizi yerinde
ve tam olarak yaptığımızı zannetmem.
Sayın Başkanım, çok uzattım. .Sosyal hizmet
ler konusunda, arkadaşlarımın «hizmetlerin ye
teri kadar geliştirilemediği» görüşüne katılıyoruım. 1973 yılı sosyal hizımetler açısından bir
atılını yılı olmaktadır, süratli sanayileşen ülke
lerde, süratle şehirleşen ülkelerde, sosyal prob
lemler çok süratle artmaktadır, birikimler za
man içerisinde fazla olmaktadır. Bu, büyük şe
hirleşmelerin tabiî sorunudur. Gecekondu soru
nu, aileler sorunu, ailelerin geleneksel yapıları
nın bozulmasından doğma terkedilmiş, redde
dilmiş çocuk sorunu, yaşlıların sorunu, iş kaza
ları, diğer, gelişen ekonominin getirdiği sakat
lıkların, rehabilitasyonu.
•Bunların hepsi sosyal ve ekonomik gelişme
sini süratle yapmış Türkiye'de bu gelişime içeri
sinde süratle tedbiri gerektiren sorunlar olarak
önüımlüzdo durmaktadır.
Birinci ve İkinci Plân döneminde plân he
deflerine yeterince ve plânın hedeflerinin düze
yine ulaşabildiği kanaatinde değilim. Üçüncü
Plân dönemi, gerçekten sosyal hizmetler alanın
da atılımı öngörmüştür. 3ÖÖ milyon liralık ya
tırım yapılacaktır. Dernekler ve ilgili bakanlık-
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larla elelele vermek suretiyle kreşler, çocuk ba'kını yuvaları, çocuk bakım yurtları, rehabilitas
yon merkezleri, bursların geliştirilmesi, çoğal'tılnıa'sı gibi sosyal refah hizmetleri alanında ça
lışmalar yapılacaktır.
1973 yılı için öngörülmüş kreş, balkım yurdu
ve rehabilitasyon (merkezi inşaatları vardır, sa
yın sözcünün belirttiği rehabilitasyon merkezi
nin hangi tarihte başladığını biliyorum, ama, ona
tekrar dönmeyeceğim, belki başka türlü rakam
lar verebilirim. Vermeyeceğim, 1973 yılının Ha
ziran ayında inşaatın biteceğini ve hizmete de
açılabileceğini ümit ediyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi ile ilgili
olarak zamanın imkânları içerisinde imâr uzatı
mı arz.ettim. Sabrınızı suiistimal ettim. Özür
dilerim. Bu bütçeye Sağlık ve Sosyal Yardımı
Bakanlığı personeli, genel müdürlüklerinden,
müsteşarlığından en uç teşkilâtına kadar tüm,
personeli bu bütçeyi memleket için en iyi şekil
de değerlen'dinmenin hizmet anlayışı içinde ola
caktır, bilgilidir, tecrübelidir, inançlıdır. Olağansütü şartları, olağan haline getirmenin gayretini çeşitli zamanlarda vermiştir. Bu teşkil
lât, Türkiye'de yokluklar içerisinlde sıtmayı yen
miştir, Bu teşkilât Türkiye'de ağır şartlar içe
risinde veremi yenmesini bilmiştir. Türk muci
zesini yaratmıştır.
Bu teşkilâtın bundan sonraki çalışmalarında
bilgi ve tecrübe potansiyelinden de yararlana
rak size ve iltifatlarınıza lâyık olacaklarına
inanmanızı istiyorum.
Bütün teşkilâtım adına ve şahsımı adına si
ze saygılarımı sunar, teşekkür ederimi. (Alkış
lar.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Da
ha sorular var, eğer devaım etmeyeeeksek yarı
na bırakalım?.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Devamla) — Devam edelim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Devam edeceğiz. Şimdi bâzı
arkadaşlarım sözlü olarak soracaklar, bâzı so
ruları 'ilgili memurlarınıza daha imce gönder
dim, o önce gönderdiğim soruların cevabını
belki tespit etmişlerdir, o soruları okuyorum.
Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, şu
sorunun cevaplandırılmasını istiyor :
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«Bu sene açılmış olan Adıyaman Sağlık Kolleji, Bakanlığa ait Trahom Hastanesi binasında
tedrisat yapılmaktadır. Adıyaman'da sağlık ko
leji bina inşaatı için bir teşebbüs var
mıdır?
1973 Sağlık Bakanlığı bütçesine bu inşaat için
ödenek konmuş mudur ve miktarı ne kadardır?.
Sual bu.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yazılı olarak
takdim ederim sayın Başkan.
BAŞKAN — Pekâlâ Sayın Hüsamettin
Başer'in sorusunu takdim ediyorum.
1 — Tıp tahsilinin de parasız olduğu mem
leketimizde, doktor unvanını alan hekimleri
mizin bol para veren memleketlere gittiği bir
vakadır. Bu sebeple; yurt içinde «iki,» yurt dı
şına gitmek isteyen doktorlar için «üç» yıl mec
buri hizmet usulü getirilmesi düşünülüyor mu?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başka
nım, yurt kalkınması hizmetini arzettim. Tüm
üniversite mezunları için tabiî bu
arada he
kimler içinde uygulanacaktır ve bu uygulama
ya bütün hekimler de tâbi olacaklardır. Mezun
olanlar için.. Sanırını bu soruyu da cevaplamış
oluyorum. Ayrıca, seyahat hürriyeti olan Tür
kiye de özel bir muamele uygulanır mı, onu
sayın milletvekilinin takdirine sunarım.
BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu, şu
soruların cevaplandırılmasını diler.
1 — Aile Planlamasında çalışmaları hedef
için yetersiz görmekteyiz yeterli hale getirilme
si için yeni gayretler olacak mıdır?.
2 — İslâm âlemi din bilginleri toplandı, kür
tajın belli bir gebelik ayma kadar mahzurlu ol
madığını kararlaştırdı. Mevzuatımızda bu ko
nuda bir düzenleme düşünülmekte midir? Bu
konuda tıpbî bir mahzur var mıdır?
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Devamla) — Aile planlaması
ile ilgili çalışmaların Türkiye ihtiyaçları bakı
mından yeterli olmadığı
görüşüne katılırım.
önümüzdeki dönem çalışmalarında süratimizin
ilgili bakanlıklar ve derneklerle işbirliği yap
mak suretiyle geliştirileceğini arz ettim, gay
ret olacak mı sorusunu, gayret olacaktır şeklin
de cevaplandırayım.
Kürtaj konusunda hekimler, hakimler, adlî
tıpçılar, psikologlar, sosyologlar bunlar konu-
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yu incelemektedirler. Konunun çeşitli yönleri
vardır, sağlık yönü vardır, sosyal yönü vardır.
Bakanlığımızca kürtajın devlet hastanelerin
de serbestçe yapılıp yapılamaması hususunda
alınmış bir karar yoktur, arzederim.
BAŞKAN — Sayın Zekcriya Kürşat, «Sayın
Doktor Kemal Demir imzası ile aldığım 22. 12.
1972 tarihli bir yazıda Bakanlıklarının 600 bin
den fazla nüfuslu ilimizde 1973 yılı yatırını
programı olarak sadece ve sadece Kahraman
"Maraş'ta 916.000 liralık halk sağlığı lâboratua-.
ı ı bulunduğu ve bunun da 1974 yılında bitirile
ceği başkaca hiç bir hizmetin programlanmadı
ğı da göz önünde tutulursa bu bakanlığın hiz
met yapma ölçüsü ile başarı derecesi müsbet
nıütalâa edilebilir mi?» diyor.
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, Tür
kiye'de 67 il var, tabiî bazı illerde daha az, ba
zı ilde hiç, bazı ilde çok daha fazla hizmet plan
lanmış bulunmaktadır, ihtiyaçlarla imkânlar
denkleştirilmek mecburiyeti her hizmet dalın
da vardır. Kahraman Maraş'ımız da yatırımı
mızın 1973 yatırımımızı bu rakamla değerlen
dirip bunu ülke ölçüsünde hizmetimizin ölçüsü
lolar'ak almanın doğru olmayacağı kanaatinde
yim. Bıeriinı bildirdiğim rakamlar 1973'de
Sağlık
Bakanlığı
olarak
hangi
illerde
ne yatırımlar yapılacağımı bildiren rakamlar
dır. Bunu değerli parlâmanter arkadaşlarıma
kemdi illeri ile ilgili olarak yapacağımız ya
tırımlarda bilgi sahibi olmaları için arz ettim.
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çalışanlardan farklı işlem yapılmıştır. Sos
yalleştirme bölgesinde çalışan personelimiz ge
nellikle yan ödetmelerden yararlanmaktadırlar.
Ancak sıtma eradikasyonunda çalışan ki, on
lara sııtına savaş memuru diyoruz, yalnız sıt
ma savaş memuru değil tüm sağlık savaş me
murları, sıtma savaş, trahom savaş, frengi sa
vaş memurları yan ödemelerden yararlanma
maktadırlar. Arz ettim görüşmelerim sırasın
da, hastanelerde müstahdem adı altında ça
lışan ve gerçekten çok az ücretle çalışan perso
nelimiz de yararlanamamıştır. Bir kısım hemşi
re ve ebelerimize kadar da ulaştırılamamıştır.
Genellikle yan ödemeler uygulamalarında ilk
kararnamede gördüğümüz aksaklıkları ikinci
kararnamede düzeltmeye çalışmışındır. Uy
gulama bir, ilki ay önce başlamıştır şimdi önü
müzde yeni yılın, 1973 yılının hazırlıkları ya
pılmaktadır. Bakanlığımızda yan ödemeler
için personel durumu, bunların gerektirdiği
ihtiyaçlar hazırlanmıştır. Bu görüşmelerle da
ha doğrusu geçen gün bir gündem dışı konuş
ma münasebetiyle arz ettiğim gibi gerek sağ
lık savaş memurları içi'n ve gerekse diğer öde
me imkânı bulamadığımız personel için yan öde
me sağlamanın gayreti Ve arzusu içindeyiz. Ama
her zaman arz ediyorum bir defa daha arz ede
yim Devletin müdahalesi ve Devletin idaresi
İhtiyaçlarla imkânların denkleştirilmesi me
selesidir. Arzular ihtiyaçların yanında olur,
imkânların yanma da bir ağırlığı koymak lâ
zımı gelir daima İra hususu arz ederim. Gerçek
leşeceğini ümidediyörum, henüz Bakanlar Ku
rulunda 1973 Mart'tan itibaren başlayacak olan
uygulama ele alınmış değildir.

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hieerimez • buyu
run sorunuzu sorun.
SAKIP ÎÇERÎMEZ (Ankara) — Sayın Baş
BAŞKAN —• Buyurun ikinci sorunuzu soru
kan yan ödemeler bakımından diğer sağlık I nuz.
personeli ile aynıı koşullar içinde hizmet ve
SAKIP HIÇERİMEZ (Ankara) — Sayın
ren sosyalizasyon bölgesi personeline ve sıtma
Başkan, 3 ncü ve 4 ncü sorularımı birden sora
'eradi'kasyon personeline işgüçlüğü, işriski ve
yım. Bu personelin yaptığı fazla mesailerin
ya temininde güçlük zamlarının verilmemesinin
ödenmesi bakımından Sayın Bakanın bir çalış
•sebebi nedir? Hemen akabinde bir sualim da
maları var mıdır? Çünkü 48 saate varan çalış
ha var bununla ilgili, !Sağlık Bakanı olarak
ma yapan personel vardır.
Bakanlar Kurulunda 'bu konuyu Sayın Bakan
Son sualim; kanun hükmündeki kararname
dile getirmişler midir?
ile 1327 sayılı Kanuna oranla intibaklarda sağ
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun oturu
lık personeli için bir aleyhte hüküm getirilmiş
nuz.
tir. Sayın Bakan Bakanlar Kurulunda bu
:SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
aleyhteki hükmün kanun kuvvetindeki kararna
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sosyalizasyon
meye girmemesi için bir gayrette bulunmuşlar
'bölgesinde çalışan personel diğer bölgelerde I mıdır ?
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SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Hangisi, çok affe
dersiniz ?
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Bu 1327
sayılı Kanıma göre sağlık hizmetlerini serbest
meslekte geçirmiş olan personelin hizmetlerinin
sayılması sırasında her üç yılı bir derece yüksel
mesi, her yılın da bir kademe ilerlemesi şeklin
de değerlendirilmesi keyfiyeti idi ama kararna
me bunları öğrenim durumlarına göre yeni bir
sıralamaya tâbi tutmuş, 5 sene, 4 sene, 3 sene
gibi bir tefrike tâbi tutmuş; diğer kamu perso
neline tanınmış husus yahut aleyhte husus sa
dece bu sağlık personeli içüı getirilmiştir. Bu
nun Bakanlar Kurulunda aksini savunup savun
madığınızı öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Fazla mesai çalış
ma ücretleri ile ilgili olarak hazırlığımız vardır.
Fazla mesai ücretlerinin sağlık personeline sağ
lanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Kısa zamanda sonuçlanacağını ümidetmekteyim
ve sonuçlandığı zaman da büyük bir ihtiyacı
karşılayacağına inanıyorum. Bakanlar Kuru
lundan çıkan kanun kuvvetindeki kararname
nin altında imzam vardır, o kararnamenin şek
liyle, uygulaması ile beraberim. Bunun Bakan
lar Kurulunda konuşulması sırasında geçen ko
nuşmaları burada belirtmemin Bakanlar Kurulu
çalışması ile paralel olmayacağı inancındayım,
arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan buyurunsorunuzu sorunuz.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın
Başkanım aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan
tarafından cevaplandırılmasmı rica ediyorum
1. Sosyalize sağlık hizmetlerine bu yıl 10
ilin daha katıldığı malumlarınızdır. Ancak ha
ritaya şöyle bir baktığımız zaman Kayseri ili
nin sosyalize bölgeye alınmaması suretiyle boş
bir ada gibi bırakılıp bütün çevre illerin yanın
da bir haksızlığa uğradığı görülecektir. Bunun
sebebi nedir?
2. Bütün yurttaşlarımızın her yönde oldu
ğu gibi sağlık bakımından da dertlerine çare
aramak için Ankara ve İstanbul'a akın ettikle
ri görülmektedir. Biraz evvel Sayın Bakanın
da açıkladığına göre hekim oranının yüzde
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50'nin üstünde olduğu Ankara ve İstanbul gibi
illerimiz gelecek yıl sosyalizasyon bölgesine alın
dığına göre acaba Kayseri bu illerimizden daha
mı gelişmiş bir ildir ki bu hizmetten mahrum
bırakılmaktadır. Binaenaleyh, Kayseri acaba ne
zaman sosyalize bölgeye alınacaktır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Üçüncü Beş Yıllık
Plân sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde
İkinci Beş Yıllık Plândan b!raz farklı ilkeler
getirmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânda sağlık
hizmetleri genellikle bölge gelişmeleri dikkate
alınmadan hizmet ihtiyaçları, ve hizmetin stan
dardı dikkate alınarak hazırlanması öngörül
müştür. 1973 yatırım programı Üçüncü Beş Yıl
lık Plânın 2.1 ili arasından değerlendirilerek ya
pılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plân 5 yıl içerisin
de Türkiye'de hangi illerin sosyalleştirme içine'
alınacağını tek tek isimle yazmıştır. Bu 21 ilin
arasında Kayseri yoktur. Yani bununla şunu
arz etmek istiyorum bu Üçüncü Beş Yıllık Plân,
Üçüncü Beş Yıllık Plân 1973'ten 1977'ye kadar
yapılacak olan uygulamalardaki 21 ilin arasına
Kayseri'yi almamıştır. Bu hizmet gelişmişliği
nedeni ile olmak gerekir. Bu değerlendirme
Bakanlığımızda yapılmamıştır. Bu değerlen
dirme, hangi illerin Üçüneü Beş Yıllık Plân
içerisine alınacağı değerlendinilmesi Plânlama
tarafından yapılmıştır. Yüoe Parlâmentodan
da görüşülerek, geçenek yasalaşmıştır. Biz,
5 yıl içerisinde yapılacak 21 ilin arasından plân
ilkellerini dikkate alarak 8 tane ili tespit etmiş
durumdayız. Aslında, yazının suretleri de yanımdadır, aslında Üçüncü. Beş Yıllık Plân çık
madan, İkincâ Beş Yıllık Plân yürürlükte iken
ben göreve başladım ve göreve başladığım za
man, daha önce Bakanlar Kurullu Kararı alın
mış 5 ilin bulunduğunu gördüm sosyalleştirme
de ve Bakanlıkta yaptığımız toplantıda, 1973
yılı sosyalleştirme programına alınacak olan
iller hangileridir diye, hangileri olacaktır difye1
ilgili genel müdür arkadaşlarımla beraıber
yaptığımız toplantıda, hangileri alınacaktır
diye araştırdığımız zaman; daha önce verilmiş
Bakanlar Kurulu kararı vardır, 5 ilimiz tespit
ledilmiştir, bu 5 ili yazalım Plânlamaya demişizdir ve benim imzamla, Üçüneü Beş Yıllık
Plân daha henüz müzakere safhasına da gelme-
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•den, benim imzaımla 5 il teklif edilmiştir. Da
ha önce alınmış Bakanlar Kurulu kararındaki
5 il; Kayseri vardır, Tekirdağ vardır, şu anda
hatırlıyamıyacağım 5 ildi. Burada yazısı önüm
de, vakit harcamıyayım diye okumuyorum.
Üçüncü Beş Yıllık Plân başka ilke getir
miştir, sosyalleştirımenin yaygınlaştırılması ba
kımından. Bu getirdiği) ilkeler açısından 21 il
tespit etmiştir. Bu 21 ili plân bünyesine yaz
mıştır. Biz 1973 programını o 21 ilin arasından,
yaptığımız değerlendirme ile bulmuşuzdur.
Bu itibarla 2 nci soruyu da cevaplamış olu
yorum. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin so
nuna kadar Kayseri için sosyalleştirme söz ko
nusu olmayacaktır. Plân gereğince.
BAŞKAN — Sayın Kâmil Şahinoğlu, bu
yurunuz sorunuzu sorunuz.
KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Efen
dim ben yazılı olarak cevaplandırılması ricasiyle 4 soru soracağım. Yalnız bir hafta içe
risinde cevap verilirse memnun olurum; bunu
ayrıca rica edeceğim.
1. Türkiye'de tedavi edici yataklı tesis
lerim, Plânda öngörülen tek elden ve tek sis
temle yürütülmesi hususunda Bakanlık olarak
ne düşünmektedirler? Ne gibi tedbirler al
mayı düşünmektedirler ? Bir hazırlık ve gay
ret var mıdır? Varsa bunlar neleridir?
2. 10 bin nüfusa 25 yataklı tesis ki, Türki
ye çapında çok düşüktür, bu şekildeki illere
dengeli yatak dağılımı bakımından ne gibi ted
birler düşünülmektedir? Malûm 10 binde 25
denmişti. Bunların altında olan yerlere ne gi
bi tedbirler düşünülmektedir?
3. Yeterli olmadığını söylediğiniz personel
kadro takviyesi için de bir gayret var mıdır?
Bunlar nelerdir ?
4. Âtıl yatakların yüzdesi nedir? Faal ha
le getirtilmesi veya bu ataletin azaltılması ve
'çalışamaz halde bulunan yataklı tesislerin de
hizmet faaliyeti için oje gibi tedbirler düşünül
mektedir Bakanlık olarak?
Bu 4 sorumun, kısa ve uzun vadeli tedbir
ler olarak, var ise Bakanlığın, cevaplandırılımasım ye mümkünse bir hafta içerisinde yazılı
olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. Say
rılar sunarım.
SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolü) — Hay hay efendim,
tedbirler vardır, yazılı olarak arz edeceğim.
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BAŞKAN — Sayın Süleyman Çiloğlu, bu
yurunuz.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sayın
Başkanım Sayın Bakandan 2 sorum vardır.
Birisi, Grup Sözcüsü olarak yaptığım ko
nuşmamda temas ettiğim hususlarla ilgili ola
rak verdikleri cevapta; muadeliyetin
esbabı
muoibesi ile ilâç ruhsatı tahsisi hususunu izak
^ederlerken, evvelce böyle formüllere alınmış
veya böyle tesir yapan ilâçlar içiln alınmış ruh
sat var ise, bu şekilde imal edilmiş ilâçlar var
ise, yenisine lüzum görülmemektedir dediler
Sayın Bakan. Halbuki,
BAŞKAN — Sayın Doktor lütfen meseleyi
izah yönüyle mütalâa etmıeyiniz, en son etap
ta zannediyorum bir soru soracaksınız; o soru
nuz neise onu sorunuz, eğer anlaşılmazsa o za
man izah imkânını da veririm. Belki Sayın
Balkan süratle sorumuzu anlayıverir. Lütfedi
niz.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sayın
Başkan, daha evvel ruhsat almış olan ima
lâtçıya kişiye, daha evvel bir formülle ruhsat
almak suretiyle imal etmek hakkını kazandır
mak, başkalarına bu formülün verilmemesi gi
bi bir hakkı nasıl verir ?
İlâçların fizyolojik ve fizyopatolojik tesir
leri daima önde düşünülen hususlar olduğuna
göre, böyle bir rekabet imkânı kalktığı zaman1
daha ciddi, daha iyi ilâç imalini nasıl temin
etmek mümkün olur? Kaldıki, ıSayin Bakanı
mızın az adette az ilâç, (muayyen formüllerle
az adette ilâç imal edilmek suretiyle fazla sar
fiyat olmayacaktır gibi bir kanaate de sahip
bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz;. Birtakım
istatistikî rakamlar var elimizde, bunun da
mânasını anlıyamadık. Meselâ Romanya'da
1970 senesinde Sağlık Bakanlığı...
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu eğer münasip
ve muvafık görürseniz rica ediyorum, şiimdil
benim bir standardım var, bir ölçüm var, bir
usulüm var. Ahmet'e nasıl tatbik lediyorsam
Mehmet'e de öyle tatbik etmeye m'ecburum.
Şimdi, grup adına söz isteyin, söz vereyim,
çıkın bunları izah edin, sorun, konuşun, görü
şün. Ama yerinizden bu şekilde izahlı, uzun
ifadeli bir suale müsaade edamem. Söz iste
yin bunları izah edin, anlatın ne soracalksanız'
sorun.
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SÜLEYMAN ÇILOĞLU (Antalya) — An
cak sual sorabilirim, vaiktimiz doldu.
, BAŞKAN — 30 dakikalık müddetiniz doldu
mu ?
SÜLEYMAN ÇILOĞLU (Antalya) — Evet.
BAŞKAN — 0 zaman imkânı yok.
SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Arz edeyim, Sa
yın Başkanım çok özetle.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muadeliiyet esbabı
mucibesiyle ilâç ruhsatı vermememiz.
Bunu muadeliyet tarzında değerlendirmek
yanlış olur. Eş tesir, benzer tesir, ruhsat iste
nen ilâcın aynı tesirini yapan başka ilâç var
sa diye değerlendirmek lâzımdır. Evet, o za
man veraniyoruz. Yani Türkiye'de aynı tesiri
yapa nilâç varsa, yeni birine ruhsat vermiyo
ruz.
Başkaları ruhsat aldı diye yeniden yapmak
isteyenlere bunu nasıl vermiyorsunuz? Sağlık
Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili yasalara da
yanarak. Çünkü, bu yasalr halk sğlığmın korunmsı noktasından hareketle yasalaşmıştır
Parlâmentolarda. Bize bu yetkiyi verdiği için
de bu uygulamayı yapmaiktayız. Doğrudan
doğruya halk sağlığı açısından yapılan bir uy
gulamadır. Böyle değerlendirmek lâzımdır.
«Rekabet kalkınca iyi ilâç. nasıl elde edilir?»
sorusunun cevabını çok kısa arz edeyim. İlâç
kullanmada reikabet hasta ile eczane arasında
veya ilâç imalâtçıları arasında değildir. Dok
tor ilâcı yazar, hasta gider alır. O ilâçtan bir
başkası yapılınca o ondan daha farklı ve da
ha ucuz olacak değildir. Heımen arz edeyim,
aynı ilâçtan çeşitli imalâtçılarda vardır, hiçbi
risi gelip de benimkini ötekinden 10 kuruş da
ha ucuz yap demez.. Sinaî maliyet sistemine
göre ne ise haıkkım o kadarını ver der. Çünkü,
ilâcı sattıran, bir imalâtçının ilâcını sattıran
o ilâcın ucuzluğu değildir, o ilâcın hekim ta
rafından itibar görüp, yazulmasıdır. O ilâcın
halk kulağında duyulup, kullanılır hale gelme
sidir. Bundan ibarettir. Rekabet, ilâç sana
yiinde rekabet dışarıdaki' diğer başka emtia
bünyesindeki rekabetten çok farklıdır.
Az ilâç, az sarfiyat kanaati var Sayın Ba
kanın buyuruyor Sayın Sözcü. Bu kanaat be

22 . 2 . 1973

0 : 3

nim değil, Yüce Parlâmentonun tasvip ettiği
plânındır efendim, arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu anlaşılmayan ta
raf varsa lütfen buyurun sorunuzu sorun.
SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Baş'kan, bu hususu Sayın Bakanla ayrıca
görüşürüm efendim. Meseleyi uzatmak istemi
yorum.
2 nci sualiime geçiyorum:
Sayın Başjkamm; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün, faaliyet ve kapasitesi ile
dünya çapında bir tesis olduğunu Sayın Baka
nımız da ifade buyurdular; biz de öyle bili
yoruz. Fakat böyle bir müessese iki yıla ya
kın biı- zamandan bu yana vekâleten idare edil
diğine göre, acaba Türkiye'de bu müesseseyi
ehliyetle idare edebilecek bir eleman bulunaıma;mış mıdır, yok mudur?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Devamla) — Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsü gerçekten ilmî kapasitesi
bakımından Övünülecek bir müessesedir, bun
da hiç şüphe olmamalıdır. Müessesenin başın
da vekâleten bu görevi yapan bir arkadaşımız
vardı yakın bir süre önce rahmetli oldu.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün
bünyesini dikkate alarak böyle bir ilmî kuru
luşa başkanlık edecek yöneticilik vasfı da bu
lunan değerli bîr ilim adamını gerçekten bul
makta güçlük çektiğimi arz etmek isterim;
ama ümit. ediyorum ki belki şu günlerde mües
sesenin başına birini getirmek imkânım olaca.ktır. Bu gecikmeyi kınamanızı halklı bulurum;
ama bu gecikme lütfediniz, yalnız ve münha
sıran saygı duyduğum yüce bir ilmî kuruluşun
başına, müesseseden de dışarıdan da herkesin
saygı duyacağı birisinin getirilmesi arzusundan
«doğmuştur.
Bu, mevcut personel bu şartlarda değildir
«anlamına değildir; ama yücelerin başına daha
yücesini getirmeik zordur, ondan doğmakta
dır. Benimle yapaeağmız görüşmeyi hasretle
bekleyeceğim, gerçekten yararlanacağımı ümit
ediyorum.
BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarım da yazılı
olarak cevaplandırılmak kaydıyla Sayın Baka
na şimdi soru tevcih edebilirler. Varsa yazılı
halde gönderiniz Başkanlığa hemen yazılı sora
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halline tahvil edelim, gönderelim yakm zaman j miz vardır. 1973 yılı için yatırım bakımından
j plânlama imkânları içerisinde arz ettiğim ya
da cevabını alırsınız.
tırım yapılacaktır, onun dışındaki yapılamaya
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Macaktır.
raş) — Sayın Başlkan, şimdi sormak istediğim
«Bu miktarlar o vilâyetlerin lâyık olduk
sordu, biraz önce Sayın Bakana sorduğum su
ları miktarlardır.» Eğer böyle bir ifade tarzım
ale verdikleri cevapla ilgili olacaktır, müsaade
olduysa çok özür dilerim.
ederseniz sorumak istiyorum.
Tekrar arz ediyorum; hiç kimseye karşı mi
ıBAŞlKAN — Buyurun efendim.
zacımda değildir, size karşı da olmayacağını
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Matakdir
edeceğinizi ümit
ediyorum. Tekrar
raş) — Binaz önce 67 ile hizmetlerin götürül
özür dilerim.
mesi muvacehesinde vâki sorum, hizmet dağı
BAŞKAN — Başfea som?.. Yok...
tımındaki ölçüsüzlüğün iması şeklinde olduğu
Teşe'kkür ederiz Sayın Bakan.
na göre, Kahraman Maraş'ta doktor, hastane,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
ocaklarda da personel ve sağlık malzemesinin
KEMAL
DEMİR (Devamla) — Teşekür ede
bulunmaması karşısında Sayın Bakanın vâki
rim Sayın Başkan.
cevabının ciddî olup olmadığını sormak istiyo
rum.
BAŞKAN — Şimdi son söz milletvekilininTeşekkür ederim.
dir hükmüne göre sayın... («Vazgeçti vazgeçti»
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ı sesleri) Kimi ifade ettim ki, kim vazgeçmiş?..
'Sayın Enver Akova?.. Yok... Yerine Ahmet
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Buldanlı?.. Yok... Hüseyin Yenipmar, buyurun
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yanlış anlattımsa ve yanlış anlamaya sebebiyet verdimse I efendim.
HÜiSEYİN YENİıPINAR (Tunceli) — Sayın
gerçekten özür dilerim. Soruyu kınamak için
o tarzda bir konuşma yapmadım. Benim miza
•Başkan, sayın milletvekilleri;
cımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Aslında mi
Gecenin şu geç saatinde dinleyen arkadaş
zacım da yoktur. Gerçekten çok üzüldüm.
larımın haklı olarak saJbırsızlığmı bilerek genel'
Çünkü böyle bir düşünceden hareket etmedim.
mahiyette 1 - 2 temennide bulunup sözlerime
son vereceğim.
Benim belirtmek istediğim şudur: Her ile
Talihsiz bir bölgenin temsilcisi olarak han
yapılması gerekli hizmet vardır, bir de knikângi
gün Bakanlığa gittimse ancak Zatişleri ile
lar vardır. Bu imkânlar içerisinde 67 ili de
tcm'as
ettim. Çünkü tek isteğim doktordu. 4 yı
ğerlendirdiğiniz zaman bâzı ilde az, bâzı daha
lımı dol duruyorum hakikaten her gittiğimde
fazıla, hattâ bâzı ilde hiç olmayan yatırımlar
«Aman doktor ,aman doktor...» dedim.
zorunlu olmaktadur.
Bumu şunun için söylüyorum: Kaderi belli
Ben milletvekili arkadaşlarıma kendi illeri
olan mahrumiyet bölgeleri hakikaten başka bir
için 1973 programında neleri koyabildik onu
şey istetmiyor. Doktor olmayan yerde ben yatı
yazıp arkadaşlarımı bilgili kılmak istedim.
rım, isıteyâmiyoiTim. Evvelâ doktor gelecek ki,
Bunda da iyi hardket ettiğimi zannediyorum.
ondan
sonra diğer isteklerim olsun 4 yıldır
Kahraman Maraş'ta o miktarda bir yatırım
daima
Zatişleri
ile temas ettim. Sağolsunlar im
söz konusudurr. Bu, Kahraman Miaraş'a o
kânları ve mevzuat dahilinde bunu yerine gehizmet yapılacak demıefe değidir. Bu yalnız
tiridiler, müteşekkirim. Ben ilkokulda iken, 40
yatırımdır bildirdiklerim. Hekim personel ek
yıl evvel kazamda bir pratisyen doktor vardı
siği vardır. Bültenlerimizde vardır, şimdi bu
ve 8 kazamda bugün yine pratisyen doktor var
rada okuyabilirim, bilgilerinize
sunabilirim.
dır. Ben şuna kaniim ki ,bu bozuk düzenle 40,
Bülten yanımda. İlân edilmiştir talip çıktığı
zaman hemen verilecektir. Doktor ihtiyacını
sene sonra da olsa yine o vilâyette bir pratis
karşılamak bakımından, sağlık personeli ihti
yen doktor olacaktır. Sebebine gelince: Yüzbinyacı karşılamak bakımından, yatırımı gerek
Leroe lira sarfedilen hastanede vefakâr, şerefli,
tirmeyen hizmetleri geliştirmek bakımından el ' hakikaten vatanperver bir dahiliye mütehassısı
bette görevimiz vardır; 1973 yılı içinde görevi- I 6 yıldan beri çalışmasa orası da kapanır.
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Sağlık Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri takdim ediyorum :

Şuraya gelmek işitiyorum: Eğ«r Bakanlık,
sağlık hizmetlerinin gereği gibi yurda yayıllmasını ve plân hedeflerine ulaşmasını istiyorsa
(evvelâ mahrumiyet bölgelerine doktorun gön
derilmesi için ne lazımsa, mevzuatta ne değişik
lik yapılması gerekirse ona tevessül etsin. Bu
nun için de mesleğin cazip hale getirilmesi, bâzı
kanunî tedbirlerin alınması zorunludur. Bu
-noktadan hareket edilmesi gerekir.

SAĞLıK

VE SOSYAL YARDıM
BÜTÇESI

BAKANLıĞı

Bölüm
(Prog.)

Lira

Bir örnek vermek istiyorum. Bir pratisyen
doktor arkadaşımız gelmişti, 6 ay maaşla çalış
tı sonradan ihtisas imtihanlarını kazandı, 1 100
lira ile geçinemedi tekrar istifa etti gitti 6 ay
bir kazada serbest doktorluk yaptı - hesaplarını
yakimen inceledim - 6 ayda 160 bin lira kaza
narak geldi. Şimdi Ankara'nın bir hastanesin
de ihtisasına d'evam ediyor.

101 Genel yönetim

Demek ki, bir kazada 6 ayda 160 bin lira
kazanabilen bir serbest ıdoktoru görerek her
halde 1 200 liraya 2 bin liraya, hattâ 3 bin lira
ya bir doktor o kazada doktorluk yapmalk. 25
ıbin lira kazanan bir arkadaşını gördükçe tahımin ediyorum oraya gidip de çalışmaz. Buna
ıgöre ücret ayarlamasını yapmak gerekir.

111

102

112

(Sosyalizasyon bölgelerinde verilen hizmet
lerin başarılı (olabilmesi için diğer kamu kuruluşlarıyle Sağlık Bakanlığının koordoneli bir
çalışma içine girmesi lâzım. Maalesef bunu
da göremiyoruz. İllerimizde sağlık personelinin
bütün gayretlerine rağmen, diğer Bakanlıklar
la ve kamu kuruluşlarıyle olan münasebetle
rinde koordoneli bir çalışma göremiyoruz.
Bilhassa son yılların aktüel konusu olan vıe
hepimizin hayatı ile ilgili bulunan bir konu;
Ankara'nın kirli havasıdır. Bakanlığın bu ko
nuda da rehberlik yapmasını diliyor ve bu umut
la ve diğer kısaca özetlediğim, bilhassa sağlık
hizmetlerinin dengeli olarak yurda yayıliması
yönünden âcil ve iyi tedbirlerin alınması için
gerekli çabanın sarfedilımesini temenni, ederken
bütçenin 'Sağlık Teşkilâtına, milletimize hayırlı
olmasını diler, Yüce Heyettiüke saygılar suna
rım.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye i .
Yok.
Söz isteyen olmadığına göre verilmiş bulu
nan yeterlik önergesini de işleme koymuyorum.

113

114

900

9 523 458

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Destek hizmetleri
177
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Koruyucu sağlık hizmetleri
ve sosyalleştirme
1 115
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Ana - çocuk sağlığı ve aile
plânlaması
86
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Yataklı tedavi kurumları 1 061
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Sosyal hizmetler
69
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
23
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.

466 172

903 883

677 265

344 683

242 339

154 395

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle Sağlık
Bakanlığı 1973 bütçesi Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Memleket ve millet hayrına
olsun.
Bu arada Başkanlığa gönderilmiş olan bir
önerge var, bu önergeyi müsaade ederseniz bu
rada zapta geçmesini temin bakımından okuta
cağım. İşlemini usulen bütçenin son gider büt-
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çesinin tanzimi sırasında yapmaya mecburuz,
84 ncü madde ile ilgilidir-, bütçe formüllerinde;
fakat bu bütçe ile ilişik ve irtibatlı olduğu için
burada okutacağım.
Önergeyi takdim ediyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1978
malî yılı bütçesindeki cari harcamalar artışı,
Hükümet tasarısında 1972 malî yılı bütçesine
nazaran % 15 idi ise de, bu artışın 200 milyo
nu 1972 yılı içinde bütçeye inikas eden yan öde
meler ve ek ödenek taleplerinden geldiğinden
fiilî artış % 7,3 idi. Bu durumda yataklı teda
vi kuramlarına personel dışında yatak başına
25 lira masraf verilmesi gerekirken, ancak 18,3
lira verilebilecekti.. Neticede de % -'10 civarında
yatak finansmansız oluyordu.
Hal böyle iken Bütçe Kanununun 84 ncü
maddesine göre yapılacak % 10 kesintilerle per
sonel giderleri haricinde % 0,5 ilâ beraber 52,7
milyon lira daha ve koruyucu sağlık hizmetle
rinde de 18,4 milyon lira daha kesinti yapılmak
tadır.
^Esasen, Hükümet teklifindeki kifayetsiz olan
cari harcamalar yapılan bu kesintilerle büsbü
tün kifayetsiz duruma girmiştir. Nitekim, ya
taklı kurumlarda bu durumda yatak basma an
cak 15,4 lira düşmektedir ki, bu netice uygula
mada % 50'ye yakın yatakların finansmansız
kalacağını göstermektedir.
Yatırım harcamalarında da kurum pek par
lak değildir. Hükümet tasarısında 1973 yılında
yeniden inşa edilecek tesislerin 1973 yılı payla
rı da esasen çok az konulmuştur.
Ayrıca, evvelce 8 yılda inşa edilecek sağlık
ocakları için alman ödenek 1/2 oranında iken
Bütçe Komisyonunda Ordu ve Niğde vilâyetle
rinde programa alnım asiyi e bu açık daha da art
mıştı.
Bundan başka 1972 yılında bitmesi gerekir
ken türlü sebeplerle bitirilemeyen pek çok in
şaatın ödenekleri bütçeye girmemiştir.
Hal böyle iken, bu türlü ödeneklerden de
r
/c 10 tutarında 27,8 milyon liralık bir kesinti
yapılırsa yatırım programları realize edilemez
hale gelecektir.
Transfer harcamalarında da Hükümet tasa
rısında, burslarda, derneklere yardımlarda muh
telif di s teşekküllere ödenmekte olan katılma
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paylarında, verem savaş dernekleri paylarında
ve korunmaya muhtaç çocuklara yardıma esa
sim 1972 yılı bütçesine nazaran % 2 noksaniyle
ödenek konulmuşken, bu tür ödeneklerden de
%10 oranında yapılacak 5,0 milyonluk kesinti
ile hizmetler tamamen aksayacaktır.
Sağlık gibi çok önemli olan bir hizmet dalın
da yukarıda arz ettiğimiz kesintilerin hizmeti
ciddî şekilde tehlikeye sokacağı anlaşılmaktadır.
Ayrıca bu bakanlığın bütçesine komisyonda da
500 bin lira dışında hiç bir ilâve yapılmamıştır.
Bu gerçeklerle bütçe kanun tasarısının 84
ncü maddesine göre % 10 oranında yapılacak
kesintilerden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının muaf tutulması için sözü geçen madde
nin I nci paragrafına ekte sunulan şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Vefa Tanır
Celâl Sungur
Baha Müderrisoğlu
Madde 84. —
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı genel büt
çeli idarelerin bütçelerindeki (A) işaretli cet
velde yer alan ödenekler toplamından- Devlet
borçları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın ödenekleri hariç, her kuruluş için % 10 ke
silmiştir.
BAŞKAN — Bu önerge muvacehesinde mesele gider bütçesinin tanzimi sırasında son oy
lamalarda muameleye konacak ve Yüce Mecli
sin oyuna sunulacaktır.
KAKMA BÜTÇE' KOMlSYONr SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YİLMAZ (Ankara) — Sayın Bay
kan, bu önergeyi Komisyona rica ediyoruz. Ay
nı mahiyette...
BAŞKAN — Gayet tabiî. Zapta geçirdim.
Komisyona gidecek, Komisyon tetkik edecek,
muamelesini ileride günü geldiği zaman tahak
kuk ettireceğiz.
Sayın İsmet Hilmi Balcı, Başkanlığa bir öner
ge göndermişsiniz, önergede bu 900 ncü bölüm
de mevcut 004 maddesinden 1 milyon liranın
Âcil Yardım ve Trafik Hastanesi Kurma Derne
ğine tahsisine temenni kararı alınmasını istiyor
sunuz.
Biliyorsunuz, usulen temenni takrirleri oya.
sunulmuyor, aslında her arkadaşımız bunu böy
lesine arzu eder ve. fakat bütçede derneklere
yardım şeklinde bir fasıl vardır, Sağlık Bakan
lığı camiasında tahmin ediyorum bu Trafik
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Âcil. Vardım Hastanesine de bir miktar yardım
yapılması gerekecektir. Oııım için önergenizi
muameleye koyamıyorum.
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe kanunu, tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyel
Senatosu ve Bütçe, Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/7-12; Cumhuri
yet Senatosu : 1/127) (Millet Meclisi S. Sayısı :
H29; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 171) (1)
BAŞKAN — 197:] yılı Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine ge
çilmesi hususunu Vüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maddeleri takdim ediyorum :
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğüne 1973 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (17 85:! 070) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işa
retli cetveli takdim ediyorum :
nrm:T VE SAHILLER SAĞLIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
102 Destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan
korunma
14
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyen]er. Kabul edilmiş
tir.

988 517

698 341

521 894
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1 nci maddeyi şimdi okunmuş ve oya sunul
muş bulunan bağlı (A) işaretli cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (17 853 070) lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN -— Bağlı (.!•>) işaretli cetveli okutuyorum :
B _

ÇETE VELİ

Bölüm
(Prog.)

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Kabul
Etmeyenler. Kabul
tir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Kabul
Etmeyenler. Kabul
tir.
özel gelirler
BAŞKAN - Kabul
Etmeyenler. Kabul
tir.

13 003 500
edenler...
edilmiş
209 000
edenler...
edilmiş
4 640 570
edenler...
edilmis-

2 nci maddeyi şimdi okunmuş ve oylanmış
bulunan bağlı (B) işaretli cetveli ile birlikte
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1973 malî yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı
•hükümler, bağlı (C) işaret'li cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, ta
hakkuk ve tahsilinle 1973 malî yılında da de
vam olunur.

644 :'.18

BAŞKAN — Maddeyi yüce Meclisin oyu
na sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ait formül bağ
lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum.: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
,

(1) 829 sıra sayılı basmayazî 'tutanağın sonun
da eklidir.

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bâzı maddelerini cleğişti-
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M. Meclisi

B : 65

ren ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunların
uygulan masından doğan istihkaklar için bütçe
ye konulan ödenekler yetmediği takdürde, (B)
işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A)
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artıırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
•Madde f>. — Bu kanun 1 Mart 1073 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
'Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Hağlık
ve Sosyal Yardım bakanları yürüttür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaul edenler... Etmeyenler... Kaul edil
miştir.

22 . 2 . 1973

O : 3

.Bu şekliyle Sağlık Bakanlığına ait Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi
de oya sunulmuş bulunmaktadır. Ancak bu
'.oylama nihai olarak açık oya sunulmak sure
tiyle intaç olunacaktır. Açık oylama işlemi
önümüzdeki birleşimlerde icra edilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle bugün
kü program gereğince üç bütçeyi de bitirmiş
'bulunuyoruz. Sağlık: ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genjel Müdürlüğü bütçesi şu anda bitmiş bulun
maktadır.
Gündemimizde başka bir şey kalmamıştır.
Memleket ve millet için hayırlı ve yararlı, ol
sun.
Bu sebeple birleşimi, 23 Şuıbat Cuma günü,
saat 09,00'da toplanmak üzere kapatıyorum.
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(Kapanma saati : 22,53)

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
66 NCİ BİRLEŞİM
22 . 2 . 1973 Ferşömbe
Saat : 09,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe 'kanııımı tasarısı ve Bütçe Karma Komisyıonp raporuna dair Cumhuriyelt Senajtoosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet; Sena
tosu 1/125)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 824;
Cumhuriyeıt Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ana tarihi : 14 . 2 . 1973)
X'2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe. Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları t ez kerteleri
(Millet Meclisi 1/7Ö5; Cumhuriyet Senatosu
1/131) '(Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumdıuıniyeıt Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973)
X 3. —• Ege Üniiversiitesi 1973 yılı Bütçe, ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Kanma Komisyonu başkanlıkları
tezkereleri
(Millet Meclilsi 1/740; Gumlhuriyet Senatosu
1/13Û) (Millvt Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973)
X 4. —• İstanibuil Üniversitesi 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İatanıbul ÜnİMeıısitesi 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapıılan değişikliğe dair1
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumıhuriyet Senatosu 1/128) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karıma
(X)

Acık oya sunulacak işleri gösterir.

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 'tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma
tarihi : 14 . 2 . 1973)
X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Kamına Komis
yonu raporuna dair Cusmıhuriyelt Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başka/nilıklan teızkerek\t4i (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : .14 . 2 . 197Ö)
X 7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporun a dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 'başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/74)5; Cum
huriyet Senatosu 1/138) (Millet Meclisi S. Sayrsr : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183)
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. —• 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ide 1973 yılı
Bütçe kanunu- tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
yo Bütçe Karma, Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124)
(Devamı Arkada)

(Millet Meclisi S. -Sayısı : 844; Cunıihııriyet Se- , l/7'37; Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarilhi : \ Meclisi S. Sayısı : 8'35; Cumhuriyet Senatosu S.
14 . 2 . 19)70)
Sayısı : 179) (Dağıtma tariki : 14 . 2 . 1973)
X 7. —. Devlet Su İsleri (leııel Müdürlüğü
X 2. — Karayolları Genel. Müdürlüğü 197.°)
1973 yılı Bütçe kamunu t-aısarısı ve Bütçe Karına
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
Komisyonu rapoıruna dair Cumhuıriyet Senatosu
misyonu raporuna dair Cumıhııriyelt Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon (başkanlıkları ıtezfce- \ ve Bütçe Karma Komisyonu •başkanlıklan tezke
releri (Millet Meclisi J./746; Cıımlıuniyet Sena- j releri (Millet Meclisi 1/738; Cumihuriyet Sena
tıoisu 1/106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; | tosu 1/137) (Millet M e ç i » S Sayısı : 831 ; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
Cumkııriyet Benatoisu S.'Sayısı : 172) (Dağıtma:
hi : 14 . 2 . 1973)
tanihi : 14 . 2 .1973)
x :î. — Hudut ve Sahiller Sağlık dem*]
Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe 'Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
(başkanlıkları teakeneleıü (Millet Meclisi 1/74:2;
Oum'huriyeit Senaibosu 1/127) (Millet Meclisi S.
Sayı'sı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
171) (Dağıtma tarilhi : 14 . 2 . 1978)
X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 19:7;! yılı
•Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuma dair Cumihuriyet Senatosu ve.
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları (tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/189) ((Millet Meclisi S. Sayısı : 82H; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : .174) (Dağıtma ta
rihi :il4.2.1973>
X ö. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senia'toisn ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi 1/739;
Cumkııriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 8:37; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
170) (Dağıtma tarilhi : 14 . 2 . 1973}
X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Gcnol Müdürlüğü 197>3 yılı Bütçe kanunıu tasa
rısı ve Bütçe Karıma Komisyonu raporuna dair
Cumihuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları 'tezkereleri '(Millet Meclisi

....>»..

>e<

X 8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 197<3 yılı
Bütçe kanlunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cunılhuriyeit Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlık! aırı tezkere
leri (Millet Meclisli 1/750; Cumkui'iyeit Senatosu
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tariki :
1 4 . 2 . 1973)
X 9. — Onman Genel Müdürlüğü 197;$ yılı
Bütçe'kanunu tasarısı ve Bütçe Karma .Komis
yonu ıraporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
J-Jütçe Kar.nn, Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi t/747; Cıımıhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cumlıuriyet Senatosu S. S ay isi : 173) (Dağıtma ta
rihi : 1 4 . 2 . 197<3)
X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
19'73 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna- dair Cunuhariyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkerekri (Millet Meclisi t/736; Cumihuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı :
830; Cumkııriyet Senatosu S. Sayısı : 1T8) (Da
ğıtma tariki : 14 . 2 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Dönem : 3
Toplantı ; 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

828

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/746;
C. Senatosu : 1/126)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 172)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
• Sayı : 1038

4 . 2 . 1973

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 25 . 12 . 1972 gün ve 1/746 - 216 sayılı yazmıza karşılıktır.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1973 tarihli 25 nci Birikiminde Bütçe Karma
Komisyonu raporu gereğince 20ı milyon lira tenzili ile aynen kabul olunan Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderil mistir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Ariburun
Cunıhuriyeit Senatosu Başkanı

Açık oy neticesi
Kabul
Ket
Çekinser

( 96)
:
:
:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/746 C. S. 1/126
No. : 280

12 . 2 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1973 tarihli 25 nci Birleşiminde aynen kabul
olunan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılıBütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Zonguldak Milletvekili
Kevni Nedimoğlu

Dönem : 3
Toplantı : 4

MİLLET

MECLİSİ

OOO
S. Sayısı : O Z l f

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(M. Meclisi : 1/742; C. Senatosu : 1/127)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 171)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1045

4 . 2 . 1973

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 29 . 12 . 1972 gün ve 1/742 - 223 sayılı yazınıza karşılıktır.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1973 tarihli 25 nci Birleşiminde aynen kabul
olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçıesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Teldn Anburun
Cıi'mhuriyeit] Senatosu Başkanı

Açık oy neticesi
Kabul
Ret
Çekinser

(109)
:
:
:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/742 C. S. 1/127
No. : 282

12 . 2 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1973 tarihli 25 nci Birleşiminde aynen kabul
olunan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlümü 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Zonguldak Milletvekili
Kcuni Nedimoğlu
-»•
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